
 

 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej  
duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Amen.  
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IV Niedziela Zwykła 
29 stycznia 2023 

Prawidło tygodnia:  
„Miłość własna przykryta welonem miłości sprawia, iż często wierzymy,  

że służymy Bogu, podczas gdy szukamy jedynie własnej satysfakcji.”   
- św. Wincenty 
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† † 

† 
† 
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Zachęcamy, przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego, do 
przekazania 1,5 % na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas.  
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37: 
- w pkt. 147 należy wpisać KRS: 0000225750 
- w pkt. 148 wpisać wyliczoną kwotę 1,5 % podatku 
- w pkt. 149 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy” 
- w pkt. 150 zaznaczyć X 
- w pkt. 151 można wpisać swój numer telefonu lub adres email  
 

Bóg zapłać 

 

 

CZYTANIE I       So 2, 3; 3, 12-13 
Szukajcie pokory 
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szu-
kajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu 
Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą 
schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości 
ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, 
gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

Ubodzy duchem mają wstęp do nie-
ba. 
Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 

Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów. 
Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

CZYTANIE II         1 Kor 1, 26-31 
Bóg wybrał wzgardzonych 
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewie-
lu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg 
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wy-
brał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone 
według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, 
co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. 
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mą-
drością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to 
jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi». 

EWANGELIA        Mt 5, 1-12a 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Je-
go uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy  

Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 



 

 

wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urąga-
ją i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o 
was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». 

 
Rozważanie 

 
4 Niedziela Zwykła A 2023                                                                                                      
Mt 5, 1-12a 
    Osiem błogosławieństw 
 
 Ubodzy, smutni, cisi, sprawiedliwi, miłosierni, czystego serca, wpro-
wadzający pokój, prześladowani. 
 Kościół - wspólnota cichych i ubogich / Program Duszpasterski /.                 
1. Ubodzy w duchu w Biblii to nie tylko nie posiadający dóbr materialnych, 
to też ci, którzy nie maja żadnego znaczenia w społeczeństwie, pokorni, głę-
bokiej wiary, wierni Bogu. Ubóstwo duchowe - człowiek widzi i rozpoznaje 
własne potrzeby, zwraca się do Boga. 
2. Smutek to wrażliwość serca na zło, na ból na cierpienie drugiego człowie-
ka. 
3. Cichość jest aspektem pokory, uprzejmość świadczenia bliźniemu. Taka 
cichość jest formą miłości. 
4. To błogosławieństwo wskazuje na szacunek dla prawa i troskę o innych, 
czyli wskazuje na dążenie do świętości. 
5. Tamten świat nie znał miłosierdzia. Świat bez Chrystusa był światem bez 
miłosierdzia. Miłosierdzie sprawia, że sam sposób niesienia pomocy nie ra-
ni, nie upokarza, ale podnosi. 
6. W kulturze semickiej serce oznaczało wnętrze człowieka, siedlisko myśli, 
decyzji woli. 
7. Termin „szalom” - dobrobyt, harmonia z Bogiem, sobą, drugim człowie-
kiem, przyrodą. W ujęciu biblijnym - błogosławieństwo chwała, zbawienie, 
życie. Pokój to szczęście człowieka. 
8. Weselimy się nie z powodu doznawanego cierpienia, lecz dlatego, że po-
stępujemy sprawiedliwie co jest przyczyną prześladowania. 
 Słowa błogosławieństw są zbawieniem tego świata. Liturgia dzisiejszej 
niedzieli to początek formacji uczniów Chrystusa. Wejście na formacyjną 
drogę jest niczym innym, jak pójściem za Jezusem. Na błogosławieństwa 
zasługują przede wszystkim ludzie biedni, głodni, uciśnieni, prześladowani. 
Nie chodzi o grupę społeczną ludzi ubogich, lecz o ludzi, którzy całkowicie 
zdają się na Boga. Królestwo niebieskie nie jest obiecane ludziom biernym, 
lecz tym, którzy aktywnie zabiegają o sprawiedliwość i pokój. „Błogosławieni  

 

 

jesteście” - są to słowa, którymi Jezus zamierzał nakreślić istotę swojego orę-
dzia. Ktoś określił je jako magna carta Królestwa Chrystusowego. „Wszelka 
nadzieja odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego zakłada odpowiednie 
pouczenie religijne, które prowadzi do zrozumienia podstawowych treści 
Objawienia” / Św. Jan Paweł II /. 
 Chrystus w błogosławieństwach nie nakazuje, lecz wskazuje tylko jak 
można dojść do spotkania z Bogiem. Ten nowy szczęśliwy człowiek nie mie-
ści się w dotychczas przyjętych kategoriach ludzkiego myślenia. Chrystus 
głosi inne kategorie wartości. Do szczęśliwych zalicza biednych, cichych, 
smutnych głodnych, miłosiernych czystego serca, starających się o pokój 
znoszących prześladowanie. A więc nie bogaci, nie rozkrzyczani, nie ludzie 
bez uczucia litości. Wymagania Jezusa są trudne, ale też wielkość Królestwa 
jest bez ceny / Komentarz Biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedziel-
nych i świątecznych czytań mszalnych, Akademia Teologii Katolickiej 1975, 
s. 219 /. 
 W celebracji liturgicznej tej niedzieli jawi się początek formacyjnej 
drogi uczniów Chrystusa. Każda Eucharystia jest wspomnieniem i uobecnie-
niem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uczestnicy celebracji 
liturgicznej tu i teraz spotykają się z Jezusem który jawi się jako ubogi, cichy 
i pokorny. Jako ten, który „Do końca ich umiłował” / J 13, 1, Program Dusz-
pasterski /. 
 Przyjmując Jezusa Eucharystycznego, słyszysz słowa „Ciało Chrystu-
sa”. Odpowiadasz: Amen. Potwierdzasz, że wiesz o tym. Godzisz się być 
uczniem Chrystusa, który pragnie przemienić nasze życie. Tuż przed spotka-
niem się z Nim w Komunii uczestnicy wypowiadają słowa: „Panie… powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. 

Ks. Stanisław Stradomski 
*** 

KONKURS - PRZYPOMNIENIE 

Chcemy przypomnieć Parafianom konkurs, który rozpoczął się rok temu: 
‘Słuchać to nie to samo, co usłyszeć’. W czasie kazań padają nieraz 
ważne myśli, ale nie zawsze pamiętamy o przesłaniu ewangelicznym już po 
wyjściu z kościoła. Możemy nad tym pracować, aby Słowo Boże dłużej rezo-
nowało w naszym sercu. Dlatego zachęcamy Was do jeszcze uważniejszego 
słuchania, zapamiętywania i zapisania choć jednego zdania z homilii w na-
szej parafii. Wszystko po to, aby utrwalić tę „złotą myśl” i wysłać ją na adres: 
gazetka.sw.stefana@gmail.com, lub przynieść do zakrystii zapisaną na kart-
ce. Najlepsze teksty będą zamieszczane w naszej gazetce. Podamy informację 
o autorze homilii oraz imię uważnego słuchacza. ZAPRASZAMY!  
Redakcja zastrzega sobie prawo do autoryzacji.  
Nagrodą w konkursie jest wieczna sława zasłuchanych w Słowo. ;) 
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ZIEMIA ŚWIĘTA za czasów JEZUSA - cd. 

 

 

*** 
Ogłoszenia parafialne, 29.01.2023 - cz. 1/2 

 
1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Choć współczesna medy-

cyna pozwala ją całkowicie uleczyć, liczbę chorych liczy się wciąż w milio-
nach. Prośmy w naszych modlitwach o skuteczną pomoc dla wszystkich 
dotkniętych tą chorobą i cierpieniem. 

2.Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli wczoraj i w piątek w akcji 
przygotowania oraz wydawania paczek naszej parafialnej Caritas dla osób 
potrzebujących pomocy. Dziękujemy za to bezinteresowne zaangażowanie 
na rzecz bliźniego. 

3.Trwa wizyta duszpasterska w domach Parafian. Dziękujemy za cierpliwe 
oczekiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmowy, za 
poświęcony czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 

4.Plan kolędy na najbliższe dni jest następujący: 
• Poniedziałek (30 I) – ul. Czerniakowska 38 
• Wtorek (31 I) – ul. Czerniakowska 38A i Podchorążych 69A i 71 
• Środa (1 II) – ul. Czerniakowska 36 
• od czwartku (2 II) do soboty (4 II) kolędy nie będzie 
• Poniedziałek (6 II) – ul. Zwierzyniecka 17 
• Wtorek (7 II) – kolędy nie będzie 
• Środa (8 II) – ul. Zwierzyniecka 15 
• Czwartek (9 II) – ul. Zwierzyniecka 13 
• Piątek (10 II) – ul. Zwierzyniecka 11 
• Sobota (11 II) – ul. Zwierzyniecka 1 i 3 

kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 
5.W czwartek (2 II) przypada Święto Ofiarowania Pańskiego zwane też Uro-

czystością Matki Bożej Gromnicznej. Oprócz Mszy św. według zwykłego, 
codziennego porządku odprawimy dodatkową Eucharystię o godz. 10.00. 
Prosimy o przyniesienie gromnic i zabezpieczenie ich okapnikami. 

6.W tym tygodniu przypada też I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź bę-
dzie możliwa w I. piątek rano i od godz. 17.00. W I. sobotę Msza św. wyna-
gradzająca za zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i Niepokalanego Serca Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Bezpośred-
nio po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz I. sobotni róża-
niec z rozważaniami. W sobotę (4 II) od godz. 10.00 rozpocznie się comie-
sięczna wizyta u chorych z sakramentami. 

7.W przyszłą niedzielę (5 II) zapraszamy na kolejną Mszę św. inicjacyjną dla 
Dzieci i Rodziców przygotowujących się do I. Komunii św. Podczas Mszy 
św. odbędzie się obrzęd poświęcenia książeczek komunijnych dla dzieci. 
Początek spotkania o godz. 14.30. Zapraszamy! 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 30 I AD 2023 
6.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 3) 
8.00 † Mirosława KUBIAKA (GREG 
30) [ostatnia] 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 18) 
17.30 w intencji Bogu wiadomej 
18.30 o uzdrowienie dla Macieja 
Wtorek – 31 I AD 2023 
Wspomnienie św. Jana Bosco, kapłana 
6.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 4) 
8.00 w intencji Bogu wiadomej 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 19) 
17.30 † Krystynę TRZEŚNIEWSKĄ 
18.30 † Piotra IZDEBSKIEGO (1 rocz. 
śm.) 
Środa – 1 II AD 2023 
6.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 5) 
8.00 o Boże błogosławieństwo i po-
trzebne łaski dla Weroniki 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 20) 
17.30 o Boże błogosł. dla Marii KOWA-
LIK oraz za † Józefa (m) KOWALIKA 
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej 
do MB Nieustającej Pomocy: 

 za wszystkich, których odwiedza-
my z wizytą duszpasterską 

 za całą Parafię w Roku Jubileu-
szowym 50-LECIA istnienia Parafii 
Czwartek – 2 II AD 2023 
Święto Ofiarowania Pańskiego 
[ Matki Bożej Gromnicznej ] 
6.30 o wierność Bogu dla wszystkich 
osób konsekrowanych 
8.00 † Marię, Mieczysława, Barbarę, 
Adama GORCZYCA,  
ich Rodziców oraz Zmarłych z Rodzin: 
GIERCZAKÓW, GORCZYCÓW, GA-
JÓW, KNOROWSKICH, SAPIŃSKICH, 
SIERKÓW I ORZESZKÓW 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 21) 
17.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 6) 
17.30 o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej z podziękowaniem za 89 lat 
życia Marianny 
18.30 † Izabelę KONIECZNĄ-

WOTAWĘ (1 rocz. śm.) 
I. Piątek – 3 II AD 2023 
Wspomnienie św. Oskara i św. Błaże-
ja, biskupów 
6.30 o Boże błogosławieństwo i po-
trzebne łaski dla S. Karoli 
8.00 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 7) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 22) 
17.30 † Zmarłych z całej Rodziny 
DZIELÓW 
18.30 † Joannę ZAGAŃCZYK (miesiąc 
po śm.) 
I. Sobota – 4 II AD 2023 
6.30 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 8) 
8.00 w intencji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa i Nie-
pokalanemu Sercu Maryi za zniewagi 
jakich doznają od tego świata 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 23) 
17.30 † Adama IWAŃSKIEGO (16 
rocz. śm.) 
17.30 † Janusza STEFAŃSKIEGO 
18.30 w intencji dziękczynnej z okazji 
85 rocz. urodzin Teresy oraz o nawró-
cenie Andrzeja z żoną 
V. Niedziela zwykła 
05 lutego AD 2023 
7.00 za dobrodziejów Sióstr Nazare-
tanek 
8.30 † Mariannę DOMASIEWICZ (10 
rocz. śm.) 
10.00 ZA PARAFIAN 
 † Krystynę KUBIAK (GREG 24) 
11.30 † Kamilę (k) JĘDRZEJKIE-
WICZ (6 rocz. śm.) 
13.00 † Zofię CZERNA 
15.00 Msza św. inicjacyjna † Urszulę 
KOZŁOWSKĄ (Greg 9)  
17.00 w intencjach zanoszonych przez 
wszystkich członków Kół Żywego Ró-
żańca w naszej Parafii oraz o powsta-
nie dziecięcego Koła Różańcowego we 
Wspólnocie KŻR 
19.00 † Zofię, Joannę, Pawła i Zmar-
łych z Rodziny WÓJCIKÓW 

 

 

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2 
IV Niedziela Zwykła 

29 stycznia 2023 

DOM POGRZEBOWY 
  KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW 

               ul. Bernardyńska 27—nowy kościół  
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4) 

własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa 
  CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE 

Parafia św. Stefana, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa  
61 1160 2202 0000 0000 9159 1568               www.swstefan.pl          
Msze w niedziele: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00*, 19:00.  
Msze w dni powszednie: 06:30, 08:00*, 17:30*, 18:30. [*oprócz wakacji] 
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.  
0900-1000 i 1700-1800, w soboty 0900-1000; Tel. (22) 841 18 18 
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com  

8.Także w niedzielę (za tydzień) odbędą się jeszcze dwa spotkania (oba roz-
poczną się w domu parafialnym): pierwsze – całej Wspólnoty Kół Żywego 
Różańca o godz. 16.00 (zakończy się Mszą o 17.00 w świątyni); oraz drugie 
– Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania -o g. 18.00. 

9.W cyklu «Warto zobaczyć» kino Mundek (działające w Multikinie Ursy-
nów, przy Al. KEN 60) zaprasza na projekcję pierwszych trzech odcinków 
serialu „Chosen – Wybrani”, które są opowieścią o Jezusie oczami osób 
znających Go osobiście (np. Szymona Piotra, Marii Magdaleny czy celnika 
Mateusza). Projekcja rozpocznie się we wtorek (31 I) o godz. 19.30 w Multi-
kinie. Bilety w cenie 16 zł są do nabycia u nas w zakrystii oraz w Multikinie 
pół godziny przed seansem. 

10.W związku z rozliczeniem podatku dochodowego za rok 2022 zachęcamy 
do przekazania 1,5 % tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na 
rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu trzeba podać dwie 
informacje w odpowiednich rubrykach: numer KRS Caritas oraz – w rubry-
ce „Cel szczegółowy” –wskazać Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Stefa-
na Króla Wyznawcy w Warszawie jako właściwego beneficjenta. Obie te 
informacje należy wpisać do swojego rozliczenia. Otrzymane fundusze 
przeznaczamy na zakup żywności oraz środków higienicznych dla osób ob-
jętych działalnością naszej parafialnej Caritas. Dokładny wzór rozliczenia 
można znaleźć w naszej gazetce parafialnej. 

 
*** 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 
 
Za tydzień w Gazetce parafialnej zamieścimy Intencje modlitwy Żywego Ró-
żańca na Luty.  

mailto:gazetka.sw.stefana@gmail.com

