
 

 

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych  
i szczerych, † daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski *  

stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Amen.  
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św. Stefana Króla  

w Warszawie 
VI Niedziela Zwykła 

12 luty 2023 

Prawidło tygodnia:  
„Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego; 

tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, 
a Bóg nic zgoła.”   

- św. Ignacy Loyola  
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† † 

† 
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† 
Każdy może pomóc ofiarom trzęsienia ziemi: 
• wpłacając darowiznę przez stronę www.caritas.pl 
• wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384  
z dopiskiem POMOC 
• wysyłając SMS o treści POMOC pod numer 72052 (koszt 2,46 zł) 

 

 

CZYTANIE I       Syr 15, 15-20 
Wymagająca wolność człowieka 
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od 
Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wycią-
gniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. 
Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. 
Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn czło-
wieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grze-
szyć. 

Błogosławieni słuchający Pana. 
Błogosławieni, których droga nieskalana, 
* 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pań-
skim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego 
napomnienia * 
i szukają Go całym sercem. 
Ty po to dałeś swoje przykazania, * 
aby przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * 
ku przestrzeganiu Twych ustaw. 
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, * 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, * 
abym podziwiał Twoje Prawo. 
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, * 
bym ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa 
* 
i zachowywał je całym sercem. 

CZYTANIE II         1 Kor 2, 6-10 
Prawdziwa mądrość 
Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata 
ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę 
mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku 
chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bo-
wiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zo-
stało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce czło-
wieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go 
miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, na-
wet głębokości Boga samego. 

EWANGELIA        Mt 5, 17-37 
Wymagania Nowego Przymierza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bo-
wiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 
ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek 
więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak  

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 



 

 

ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i 
uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam 
wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i 
faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że po-
wiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega 
sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto 
by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przy-
niesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś 
przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim 
przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie 
wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Za-
prawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego 
grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup 
je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 
członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli pra-
wa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Le-
piej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić 
swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; 
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście rów-
nież, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz do-
trzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie 
– ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp 
Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją gło-
wę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo 
czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi». 

 
Rozważanie 

6 Niedziela Zwykła A 2023                                                                                                  
Mt 5, 17-37 

Miłość u podstaw przykazań 
 

  Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami 
moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu / J 13, 35 / 

 

 Miłość ożywia moralne postępowanie chrześcijanina, jest drogowska-
zem, źródłem mocy. Nasza chrześcijańska odpowiedzialność wyraża się w 

 

 

podjęciu „nowej ewangelizacji”, której owocem jest cywilizacja miłości, która 
ma odradzającą moc, pozytywny wpływ na kultury. Chrześcijańskie orędzie 
nie niszczy kultur, działa w nich od wewnątrz. Wpływ Ewangelii na kultury 
oczyszcza i podnosi na wyższy poziom ludzki pierwiastek, ukazując piękno 
życia, harmonię pokojowego współistnienia, geniusz, który każdy naród 
wnosi do wspólnoty ludzkiej. Ten wpływ czerpie swą siłę, z miłości która ni-
czego nie narzuca, lecz proponuje, zachęca do przyjęcia jej prawd w sposób 
wolny, w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji. Ewangeliczne orędzie 
miłości wyzwala postawy i wartości ludzkie: solidarność, pragnienie wolno-
ści i równości, szacunek dla wielości form wyrazu. Podstawą cywilizacji mi-
łości jest uznanie wartości osoby ludzkiej a konkretnie każdego człowieka. 
Właśnie w tej dziedzinie uznawany jest wielki wkład chrześcijaństwa.   
 „Błogosławieństwa / Ewangelia dwa tygodnie temu / nie mówią o bo-
gactwie, dobrobycie i bezpieczeństwie, ale o ubóstwie, głodzie i prześladowa-
niach, czyli o rzeczach, których ze wszystkich sił staramy się unikać. Błogo-
sławieństwa wiążą się z cierpieniem nie dlatego, że cierpienie jest dobre, ale 
dlatego, że zawsze towarzyszy miłości. Życie Jezusa było właśnie takim prze-
żywaniem wielkiej miłości - a także ryzyka i cierpienia z jej powodu. Bycie 
uczniem Chrystusa oznacza, że nasze życie zaczyna przypominać Jego życie. 
Błogosławieństwa kierują nasz wzrok ku obietnicy szczęścia w niebie, nazy-
wając po imieniu próby, które czekają na nas po drodze. Ale Jezus towarzy-
szy nam na każdym kroku” / Ks. Robert Skrzypczak, Kod dostępu do Ziemi 
Obiecanej, Gość Niedzielny 29 stycznia 2023, s. 15 /. 
 W wypełnieniu przykazań kryje się tajemnica posłuszeństwa. Dosko-
nałym wypełnieniem Prawa jest miłość. Człowiek oczywiście nie jest zmu-
szony do określonego sposobu życia. Może wybierać - „jeśli zechce” / pierw-
sze czytanie: Syr 15, 15 /. „Błogosławieni szukający Pana” / Psalm /. W cele-
bracji liturgicznej dokonuje się spotkanie Kościoła ze swoim Zbawicielem. 
Eucharystia daje życie tym, którzy karmią się ze stołu słowa Bożego i stołu 
eucharystycznego. Jezus wypełniając miłością Prawo ukazał wszystkim dro-
gę do wolności - do zmartwychwstania. Każda Msza św. jest przypomnie-
niem tej drogi / Program Duszpasterski /. 
 Stosunek Jezusa do Starego Testamentu został ukazany na przykła-
dach: Przykazanie piąte, szóste, dziewiąte oraz ósme. Widać jak punkt cięż-
kości przenosi się z czynów zewnętrznych na wewnętrzną postawę człowieka. 
I to jest „duch” Prawa przeciwstawiony literze. „Litera zabija, a duch oży-
wia” / 2 Kor 3, 6 /. 
 Władcami świata jaki znał św. Paweł byli poganie. Ich rozumieniu 
przeciwstawia nowe rozumienie. Przez chrzest i Ewangelię można głosić ta-
jemnicę mądrości Bożej. Przyniósł ją na ziemię Jezus Chrystus. Mądrość 
trudna do przyjęcia. Jak zrozumieć, że Bóg stał się człowiekiem, że wygrał 
przegrywając, że zmartwychwstał i żyje nadal pośród nas. Jak zrozumieć, że  



 

 

Kronika: rok 2008 

Bóg stał się człowiekiem, że wygrał przegrywając, że zmartwychwstał i żyje 
nadal pośród nas. Jak zrozumieć, że człowiek od samego początku intereso-
wał Boga. Jest to mądrość ukryta. Jest to mądrość Chrystusa ukrzyżowanego 
- najtrudniejsza dla człowieka, bo wymaga nie tylko pogodzenia się z cierpie-
niem, ale każe uznać je za wartość pozytywną, uszlachetniającą człowieka, 
więcej, każe w krzyżu widzieć zbawienie. 
 Na wszystkie sprawy ludzkie winien człowiek patrzeć przez pryzmat 
Bożego Objawienia. Światopogląd wierzącego jest pełniejszy i różni się za-
sadniczo od pogańskich prób rozwiązywania problemów ludzkich. Bowiem 
ani oko… ucho ludzkie… mędrca szkiełko… nie zdoła pojąć, „jak wielkie rze-
czy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” / 1 Kor 2, 9 /. 

Ks. Stanisław Stradomski 
 

 

 

*** 
Ogłoszenia, 12.02.2023 - cz. 1/2 

1.Trwa wizyta duszpasterska w domach Parafian. Dziękujemy za cierpliwe ocze-
kiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmowy, za poświęcony 
czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
2.Plan kolędy na najbliższe dni jest następujący: 

• Poniedziałek (13 II) – ul. Zwierzyniecka 6 
• Wtorek (14 II) – Zwierzyniecka 9 
• Środa (15 II) – ul. Podchorążych 73 , 75/77 , 79 , 81 , 85 i 87 
• Czwartek (16 II) – ul. Łużycka 2 
• Piątek (17 II) – ul. Łużycka 4 
• Sobota (18 II) – ulice: Łużycka 10 i Lubkowska 7/9 
• Poniedziałek (20 II) – ul. Iwicka 49 i 53/55 
• Wtorek (21 II) – ul. Iwicka 47 i 47B 
• Środa Popielcowa (22 II) – kolędy nie będzie 
• Czwartek (23 II) – ul. Iwicka 38 i 40 
• Piątek (24 II) – ul. Stępińska 39 , 41 , 41A , 43 oraz 43A 
• Sobota (25 II) – ul. Iwicka 36A i 47A 
• kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 

3.Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę pomogli dotrzeć do świątyni osobom 
chorym z okazji Mszy św. w Światowym Dniu Chorych. 
4.Jutro (w poniedziałek/13 II) zapraszamy na Mszę św. zbiorową do MB Fatim-
skiej, którą odprawimy o godz. 18.30. Intencje można jeszcze dziś przekazywać 
w zakrystii. 
5.W ten wtorek (14 II) przypada Święto Patronów Europy: św. Cyryla, mnicha, i 
św. Metodego, biskupa. Pamiętajmy, by prosić ich o pomoc w przywróceniu i 
utrzymaniu pokoju na naszym kontynencie. 
6.W III. czwartek miesiąca (16 II), w związku z nową tradycją, którą promujemy 
od niedawna, zapraszamy na Mszę św. wotywną do Ducha Świętego o godz. 
18.30. Przypominamy też, że w środy i w czwartki, po ostatniej Mszy wieczornej, 
jest możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Zaprasza-
my! 
7.Mamy już do nabycia nową wielkopostną zdrapkę. Ponieważ Środa Popielcowa 
(oznaczająca początek Wielkiego Postu) przypada w trakcie rozpoczętych ferii, 
być może ktoś zechce zabrać ją na swój zimowy wyjazd już teraz. Zachęcamy do 
rodzinnego wypełniania duchowych zadań odkrywanych codziennie na kolej-
nych polach zdrapki. Zapraszamy do naszej mini księgarni obok zakrystii. 
8.Już dziś uprzedzamy wszystkich, którzy korzystają z paczek żywnościowych 
wydawanych przez Caritas naszej Parafii, że najbliższa dystrybucja paczek odbę-
dzie się nie tak jak zazwyczaj w ostatnią sobotę miesiąca, ale – z racji na ferie – 
tydzień później, czyli w I. sobotę miesiąca (4 III) o zwykłej porze (w godz. 
10.00÷11.00). Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które regularnie 
odbierają paczki z naszej Caritas. 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 13 II AD 2023 
Dzień Fatimski 
6.30 † za Zmarłe Siostry Nazaretanki 
6.30 † Wandę SŁOBODZIAN (Greg 5) 
8.00 o Boże błogosławieństwo dla S. 
Ancilli (z okazji urodzin) 
8.00 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 17) 
17.30 † Aleksandra (m) ORDAKA (41 
rocz. śm.) 
18.30 Intencje Mszy św. zbiorowej do 
Matki Bożej Fatimskiej: 

 w intencji Bogu wiadomej 
Wtorek – 14 II AD 2023 
Święto Świętych Cyryla, mnicha, i św. 
Metodego, biskupa, Patronów Europy 
6.30 † Jerzego WOLSKIEGO 
8.00 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 18) 
8.00 † Wandę SŁOBODZIAN (Greg 6) 
17.30 † Michała WASILEWSKIEGO (1 
rocz. śm.) 
18.30 † Barbarę MINURSKĄ (16 rocz. 
śm.) 
Środa – 15 II AD 2023 
6.30 w intencji przebłagalnej za grze-
chy Stanisława (m) oraz o łaskę nawró-
cenia dla niego 
8.00 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 19) 
8.00 † Wandę SŁOBODZIAN (Greg 7) 
17.30 † Stanisława TOMASZEWSKIE-
GO (18 rocz. śm.) 
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 

 w intencji Bogu wiadomej 
† Dziadków i Rodziców MALINOW-
SKICH oraz męża Antoniego PISKO-
RZEWSKIEGO 
III. Czwartek miesiąca – 16 II AD 
2023 
6.30 w intencji S. Julianny 
(imieninowa) 
8.00 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 20) 
8.00 † Agnieszkę, Zofię i Stanisława 
(m) GORCZYCÓW,  
 

ich Rodziców oraz Zmarłych z Rodzin 
GAJÓW i GORCZYCÓW 
17.30 † Julię i Jana GARDYŃSKICH  
18.30 Msza św. według formularza o 
Duchu Świętym o siły fizyczne i du-
chowe dla naszych Sióstr i Kapłanów 
potrzebne do codziennego wypełnia-
nia swojego powołania 
18.30†Wandę SŁOBODZIAN (Greg 8) 
Piątek – 17 II AD 2023 
Wspomnienie św. Siedmiu Założycieli 
Zakonu Serwitów NMP 
6.30†Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 21) 
8.00 † Wandę SŁOBODZIAN (Greg 9) 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 1) 
17.30 w intencji Jolanty TOPCZEW-
SKIEJ (z okazji urodzin) 
18.30 † Zygmunta Pawlikowskiego (13 
rocz. śm.) 
Sobota – 18 II AD 2023 
6.30 o nowe powołania do Zgroma-
dzenia Sióstr Nazaretanek 
8.00†Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 22) 
8.00†Wandę SŁOBODZIAN (Greg 10) 
17.30 † Teresę OLAK (GREGOR 2) 
17.30 † Juliana (m) SUTORA (z racji 
urodzin) 
18.30 † Szczepana (24 rocz. śm.) i Ire-
nę (15 rocz. śm.) BRALSKICH 
VII. Niedziela zwykła 
19 lutego AD 2023 
7.00† Wandę SŁOBODZIAN (Greg 11) 
8.30†Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 23) 
10.00 † Katarzynę NAKLICKĄ 
11.30 † Józefa (m) (6 rocz. śm.), Jani-
nę i Stanisława (m) ZIEMIŃSKICH 
oraz Stanisława (m), Reginę  
i Józefa (m) HORODECKICH 
13.00 † Zdzisława (m), Zofię, Mariana 
(m), Jadwigę i Marka GOŁĘBIOW-
SKICH oraz Annę i Krzysztofa LE-
WANDOWSKICH 
17.00 † Stanisławę (k) KOSIŃSKĄ (18 
rocz. śm.) 
19.00 † Teresę OLAK (GREGOR 3) 

 

 

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2 
VI Niedziela Zwykła 

12 luty 2023 

DOM POGRZEBOWY 
  KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW 

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

własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa 

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  

9.W ostatnich dniach otrzymaliśmy rachunki za styczeń br. Niestety bardzo wy-
raźnie wzrosły opłaty za ogrzewanie kościoła, domu parafialnego i plebanii. To 
w sumie blisko 15 tys. zł. Jeśli doliczymy inne stałe koszty funkcjonowania 
(opłaty za prąd i gaz, wynagrodzenia pracowników, wywóz śmieci, abonament 
telefoniczny i internetowy, ubezpieczenie i ochronę całego obiektu) otrzymuje-
my miesięczny wydatek rzędu 30 tys. złotych. Zima nie trwa oczywiście cały rok, 
a im dłuższy dzień, tym mniej zużywa się prądu. Chcemy jednak zwrócić uwagę 
wszystkich Parafian na to, że materialna strona naszego bytowania – jak sądzą 
niektórzy – wcale nie jest tak różowa, jak często tendencyjnie relacjonują me-
dia. Jeśli dodatkowo zamierzamy w tym roku wspólnie celebrować Jubileusz 50
-lecia ustanowienia Parafii, to być może, jeśli nie uda się otrzymać zewnętrz-
nych dotacji, o które już zresztą wystąpiliśmy, będziemy zmuszeni znacznie 
ograniczyć wspólne świętowanie do mniej kosztownych rozmiarów. Póki co, 
sumiennie  przygotowujemy scenariusz wrześniowego, dwudniowego festynu i 
przypominamy, że kolejnym punktem wspólnych obchodów, będą jubileuszowe 
rekolekcje wielkopostne (od 12 do 15 marca br.), które poprowadzi dla nas, rów-
no za miesiąc, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie – ks. 
dr Wojciech Bartkowicz. 

10.Wobec ogromnej tragedii, która dotknęła Turcję i Syrię, a zarazem odpowia-
dając na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski, dziś, decyzją naszego Ordy-
nariusza, we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej odbywa się 
zbiórka ofiar do puszek na rzecz osób pokrzywdzonych w poniedziałkowym ka-
taklizmie. Dziękujemy wszystkim, którzy w swoim darze składają modlitwę oraz 
materialną pomoc dla dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi. Bóg zapłać! 

11.Rozpoczęły się ferie zimowe. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, wspa-
niałych wrażeń z zimowych wyjazdów, wielu ciekawych spotkań i turystycznych 
atrakcji. Uczestnikom zimowych rekolekcji życzymy cudownych duchowych 
przeżyć, a wyjeżdżającym – wyśmienitego czasu z Bogiem. Szczęść Boże, także 
tym, którzy będą zwyczajnie odpoczywać w domu, z najbliższymi! 
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