
 

 

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny  
z ojcowską dobrocią, † a ponieważ całą nadzieję pokładamy 

w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Amen.  
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Prawidło tygodnia:  
„Życie konsekrowane - wbrew (…) opiniom o jego przydatności - ma wielkie  

znaczenie właśnie dlatego, że wyraża nieograniczoną bezinteresowność  
i miłość, co jest szczególnie doniosłe zwłaszcza w świecie zagrożonym przez 

zalew spraw nieważnych i przemijających. Gdyby zabrakło tego konkretnego 
znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca cały Kościół ostygnie,  

że zbawczy paradoks Ewangelii straci swą ostrość, że «sól» wiary zwietrzeje 
w świecie ulegającym sekularyzacji .”   

- św. Paweł VI 
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Co druga osoba biorą-
ca udział w Ogólno-
polskim Badaniu Na-
łogów zadeklarowała, 
że zmaga się z uzależ-
nieniem od alkoholu. 
W czołówce nałogów 
niezmiennie pozostaje 
nikotyna, którą wska-
zała co trzecia badana 
osoba. Zaskakująco 
wysoko uplasowało 
się objadanie się, któ-
re było najczęściej 
wskazywanym nało-
giem przez kobiety. 

/PAP 

 

 

CZYTANIE I        Iz 58, 7-10 
Światło dobrych uczynków 
Tak mówi Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych 
tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współ-
ziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe 
zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść bę-
dzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzek-
nie: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem 
i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 
przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciem-
ność stanie się południem». 

Wschodzi w ciemnościach jak świa-
tło dla prawych. 
On wschodzi w ciemnościach jak światło 
dla prawych, * 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z 
litości pożycza * 
i swoimi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * 
i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Nie przelęknie się złej nowiny, * 
jego mocne serce zaufało Panu. 
Jego wierne serce lękać się nie będzie. * 
Rozdaje i obdarza ubogich, 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
* 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 

CZYTANIE II         1 Kor 2, 1-5 
Nauczanie Świętego Pawła 
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądro-
ścią, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I 
stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa 
moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem 
słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opie-
rała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

EWANGELIA         Mt 5, 13-16 
Wy jesteście światłem świata 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól 
utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wy-
rzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może 
się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza 
pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 



 

 

Rozważanie 
5 Niedziela Zwykła A 2023 r.                                                                                                     
Mt 5, 13-16 
     Jak żyć? 
 
 Istotną funkcją światła jest rozpraszanie ciemności. Nie otrzymuje się 
darów nadprzyrodzonych wyłącznie dla siebie. Dla Izajasza światłem jest 
sprawiedliwość w człowieku, jako jego wewnętrzna wartość. Jahwe stoi wte-
dy tak blisko, że na każde zawołanie odpowie: „Oto jestem”.  
Program Duszpasterski: 
1.Bycie „solą ziemi i światłem świata” nie jest niczym innym jak życiem na 
sposób, o którym mówiliśmy tydzień temu - życie określone w błogosławień-
stwach.                                                                                                                  
2. To jest życie nie w izolacji, lecz we wspólnocie Kościoła - świadectwo.                            
3. Ludzie potrzebują „soli i światła” chrześcijańskiej miłości. 
Czyż te wymagania: wolność i zaspokojenie potrzeb nie są wyrazem najgłęb-
szego uszanowania dla człowieka? Za słowem Chrystusowym stoi podwójny 
autorytet: Jego oddanie życia dla prawdy i Jego zmartwychwstanie. W obli-
czu takiego słowa blednie wszelka mądrość ludzka, staje się bezsilnym beł-
kotem. Nauka Jezusa Chrystusa jest aktualna także dzisiaj, bo przynosi 
współczesnym ludziom nie tylko rozwiązanie ostatecznych problemów egzy-
stencjalnych, ale przede wszystkim jest potwierdzeniem działającej w Ko-
ściele mocy Bożej. Chrześcijanin czerpie z niej nie tylko prawdę, ale przez 
nią zbliża się do Boga i dostępuje zbawienia. 
 Jan Paweł II: Jakie wnioski praktyczne wypada nam wyprowadzić z 
dzisiejszych czytań liturgicznych? Mnie się wydaje, że należy wyprowadzić te 
wnioski: przede wszystkim pogłębienie wiary i życia wewnętrznego; na dru-
gim miejscu, poważne zaangażowanie w działalności apostolskiej: „Aby wi-
dzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego który jest w niebie”, i w 
końcu, gotowość do działalności dla innych jak o tym mówi pierwsze czyta-
nie. Jest to rzecz godna podziwu: być uczniem Chrystusa. Iść za Jego wezwa-
niem i za Jego Ewangelią.  
 Zaangażowanie apostolskie, wiarygodne i skuteczne winno budzić w 
Kościele i chrześcijanach potrzebę świadectwa. Pokarm bez soli jest mdły, 
bez smaku. Zatem obecność uczniów w świecie, wśród ludzi, jest jak obec-
ność soli w pokarmach, czyli ma ochraniać przed zepsuciem oczyszczać kon-
serwować, wzbogacać, dodawać wartości. A więc jest to obecność - misja, 
posługa, nie tylko pożyteczna ale i konieczna: bowiem bez tych uczniów 
świat pozostawałby zepsuty / zagrożony /, pozbawiony smaku - czyli sensu 
życia. Uczniowie - chrześcijanie, którzy się ukrywają nie wypełniają swego 
zadania bycia światłem. Oddalając się radykalnie od swego zadania stają się 
solą bez smaku.  

 

 

 Po błogosławieństwach / Ewangelia tydzień temu /, w Kazaniu na Gó-
rze dzisiaj Chrystus podkreśla odpowiedzialność uczniów - chrześcijan za 
świat. W świecie żydowskim sól symbolizowała mądrość. Chrześcijanie po-
siadają prawdziwą mądrość; jest nią Ewangelia - Słowo Boże. Chrześcijanie 
są światłem dzięki ich przynależności do Chrystusa, który jest światłem 
świata / J 8, 12; 95; 12,46 /. Światło jest tam, gdzie Bóg objawia się w swoim 
Słowie / Mk 4,21-22, 2 Kor 4,4; Flp 2,15 /. Chrześcijanie są światłem świa-
ta / Flp 2,15 /; mają światło, czyli Słowo Boże / Mk 4,21; Łk 8,16; 11,33 /. 

Ks. Stanisław Stradomski 
*** 

Ogłoszenia, 5.02.2023 - cz. 1/2 
1.Dziś zapraszamy na kolejną Mszę św. inicjacyjną dla Dzieci i Rodziców przygo-
towujących się do I. Komunii św. Podczas Mszy odbędzie się obrzęd poświęcenia 
książeczek komunijnych dla dzieci. Początek spotkania o 14.30. Zapraszamy! 
2.Dzisiaj odbędą się też dwa inne spotkania: pierwsze – całej Wspólnoty Kół 
Żywego Różańca o godz. 16.00 w domu parafialnym (kontynuacją będzie Msza 
św. o 17.00 w świątyni); oraz drugie – Kandydatów do Sakramentu Bierzmowa-
nia -o godz. 18.00 w salce domu parafialnego. 
3.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. 
4.Plan kolędy na najbliższe dni jest następujący: 

• 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 
• 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 

kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 
5.Jutro (6 II/w poniedziałek,) zapraszamy na Mszę św. zbiorową o godz. 18.30 w 
intencjach przedstawianych Bogu za pośrednictwem bł. Franciszki Siedliskiej, 
zaś we wtorek, też o godz. 18.30, odprawimy kolejną Mszę św. wypominkową 
(tzw. rocznicową) z cyklu 12 Mszy za naszych Śp. Bliskich Zmarłych, którzy zo-
stali powierzeni modlitwie naszej wspólnoty w tym roku. 
6.We wtorek (7 II) – o godz. 18.00 w domu parafialnym – odbędzie się przy-
miarka strojów I.-komunijnych dla chłopców. Tego samego dnia, ale w kościele 
o godz. 19.30 – rozpocznie się spotkanie formacyjne dla wszystkich Rodziców 
Dzieci I.-komunijnych. Zapraszamy! 
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ZIEMIA ŚWIĘTA za czasów JEZUSA - cd. ost. 

 

 

Intencje modlitwy Żywego Różańca 
Luty 2023 

Za wstawiennictwem Maryi modlimy się 
do Wszechmogącego Boga: 

Papieskie intencje: 

• Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, 
stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na 
najbardziej potrzebujących. 

• Za papieża Franciszka, biskupów prezbiterów, diakonów i misjonarzy, aby 
ich posłudze towarzyszyła mądrość i miłość oraz pokój Boży. 

• Za Kościół, aby umiał świadczyć o Bożej miłości i przebaczeniu. 
• Za prześladowanych chrześcijan, aby umocnieni darami Ducha Świętego, 

wytrwali mężnie w wyznawaniu wiary. 
• O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
• O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowa-

nych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek. 
• O dobre owoce posługi kapłańskiej podczas tzw. kolędy w naszej parafii. 
• Za narody ogarnięte wojną i terrorem , szczególnie za naród ukraiński, 

aby mogły doświadczyć pokoju i wolności. 
• O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla 

polityków i przywódców państw. 
• Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była 

ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, 
stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa. 

• Za osoby starsze, by cieszyły się szacunkiem otoczenia i dzieliły się swym 
doświadczeniem, a także za osoby samotne, chore, bezdomne i głodujące 
na całym świecie, aby Bóg otaczał je swoją troską i by zawsze mogły liczyć 
na pomoc od wyznawców Chrystusa. 

• Za osoby wątpiące i niewierzące, aby doświadczyły Bożej miłości. 
• Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił 

ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu 
pełnym miłości. 

• O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia. 

• Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o owoce bea-
tyfikacji Błogosławionej Pauliny Jaricot. 

• O rozwój modlitwy różańcowej w naszej parafii. 
• Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na 

Ukrainie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli Bożego 
Miłosierdzia i chwały nieba. 

• Intencje własne. 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 6 II AD 2023 
6.30 w intencji S. Agaty PODNIESIŃ-
SKIEJ (imieninowa) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 25) 
8.00 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 10) 
17.30 o Boże błogosławieństwo dla An-
ny DROZDOWSKIEJ oraz † Janinę 
DROZDOWSKĄ  
18.30 Msza św. w intencjach powierza-
nych Bogu za wstawiennictwem bł. Ma-
rii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – 
Franciszki Siedliskiej 
Wtorek – 7 II AD 2023 
6.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 11) 
8.00 † Małżonków Marię i Stanisława 
(m) KUCHARKÓW, ich † dzieci, syno-
we, zięcia oraz † Edwarda GAWIN-
KOWSKIEGO 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 26) 
8.00 za wszystkie dusze czyśćcowe 
17.30 † Jerzego KACPERCZYKA (14 
rocz. śm.) 
18.30 † Msza św. wypominkowa 
Środa – 8 II AD 2023 
Wspomnienie św. Józefiny Bakhity,  
dziewicy, św. Hieronima Emilianiego 
6.30 o Boże błogosławieństwo i po-
trzebne łaski dla Tomasza (z okazji 60 
rocz. urodzin) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 27) 
8.00 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 12) 
17.30 † Jadwigę, Aleksandra (m), Wik-
torię i Wincentego 
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej 
do MB Nieustającej Pomocy: 

za wszystkich, których odwiedzamy z 
wizytą duszpasterską za całą Parafię 
w Roku Jubileuszowym 50-LECIA ist-
nienia Parafii w intencji Bogu wiado-
mej o ulgę w cierpieniu dla pewnej 
chorej osoby o szczególną Bożą opie-
kę dla Antka i siły dla jego mamy o 
zdrowie i udana operację dla Andrzeja 
Czwartek – 9 II AD 2023 
6.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 13) 
6.30 †Wandę SŁOBODZIAN (GREG 1) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 28) 
8.00o Boże błogosławieństwo w roczni-

cę chrztu świętego dla Antoniego  
17.30†Zofię MARCINIAK(15 rocz. śm) 
18.30 † Andrzeja SZYMANOWSKIE-
GO (2 rocz. śm.) 
Piątek – 10 II AD 2023 Wspomnie-
nie św. Scholastyki, dziewicy 
6.30 † Piotra i Rudolfa RZEPCZY-
KÓW 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 29) 
8.00 †Wandę SŁOBODZIAN (Greg 2) 
17.30†Urszulę KOZŁOWSKĄ(Greg 14) 
18.30 † Wiesławę (k) DENKIEWICZ 
(2 rocz. śm.) 
Sobota – 11 II AD 2023 
Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes - Światowy Dzień 
Chorych 
6.30 o łaski potrzebne dla chorych 
Sióstr Nazaretanek  
i wszystkich chorych, którzy powierza-
ją się modlitwom Sióstr 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 30)  
8.00 †Wandę SŁOBODZIAN (Greg 3) 
16.00 w intencji wszystkich osób cho-
rych w naszej Parafii, a szczególnie 
odwiedzanych przez Kapłanów w I. 
soboty miesiąca 
17.30†Urszulę KOZŁOWSKĄ(Greg 15) 
17.30 w intencji Bogu wiadomej 
18.30 w intencji przebłagalnej za grze-
chy Stanisława (m) oraz o łaskę na-
wrócenia dla niego 
12 lutego AD 2023  
VI. Niedziela zwykła 
7.00†Wandę SŁOBODZIAN (GREG 4) 
8.30†Annę GRYGIELSKĄ (5 rocz. śm) 
10.00 †Urszulę KOZŁOWSKĄ(Greg16) 
11.30 † Rodziców, Braci: Antoniego i 
Kazimierza, Męża Przemysława, 
Dziadków i Zmarłych z Rodziny BED-
NEROWICZ 
13.00 † Szczepana BUJAKA (13 rocz. 
śm.) i Zmarłych z Rodziny 
17.00 † Jadwigę, Jana, Waldemara i 
Tamarę PACZEWSKICH 
19.00 † Weronikę BORÓWKO (1 rocz. 
śm.) oraz Marka i Waldemara BO-
RÓWKO 

 

 

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2 
V Niedziela Zwykła 

5 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  

7.We wtorek (7 II) zapraszamy też na kolejne spotkanie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. Początek spotkania o godz. 19.15 na plebanii. 

8.W tę sobotę (11 II) przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – 
Światowy Dzień Chorych. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.00 wszystkie oso-
by chore, które mogą dotrzeć do świątyni same, albo z pomocą swoich bliskich. 
Podczas tej Mszy św. udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych wszystkim 
osobom obecnym w kościele, chorym, ale będącym w stanie łaski, które ostatnio 
nie przyjmowały tego sakramentu. Przypominamy, że nie jest to sakrament tzw. 
„ostatniego namaszczenia”, bo można go przyjmować wielokrotnie: bądź w tej 
samej chorobie, jeśli stan zdrowia się pogarsza, bądź w nowej, poważnej choro-
bie, na którą chory zapada. Sakrament ten umacnia więź osoby chorej z cierpią-
cym Chrystusem i pozwala lepiej uczestniczyć w życiu Jezusa, czyniąc cierpienie 
bardziej zrozumiałym, wartościowym i zbawiennym. Zapraszamy! 

9.W związku z rozliczeniem podatku dochodowego za rok 2022 zachęcamy do 
przekazania 1,5 % tego podatku (bez żadnych dodatkowych operacji gotówko-
wych) na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu trzeba podać 
dwie informacje w odpowiednich rubrykach: numer KRS Caritas oraz – w ru-
bryce „Cel szczegółowy” – wpisać „Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Stefana 
Króla Wyznawcy w Warszawie”. Obie te informacje należy umieścić w swoim 
rocznym rozliczeniu. Otrzymane fundusze przeznaczymy na zakup żywności 
oraz środków higienicznych dla osób objętych działalnością naszej parafialnej 
Caritas. Dokładny wzór dokumentu można znaleźć na stronie parafialnej. 

10.To ostatnia niedziela przed zimowymi feriami, które rozpoczną się w naszym 
regionie od tej soboty. Życzymy udanego wypoczynku, wspaniałych wrażeń z 
zimowych wyjazdów, wielu ciekawych spotkań i turystycznych atrakcji. Uczest-
nikom zimowych rekolekcji życzymy cudownych duchowych przeżyć, a wyjeż-
dżającym – wyśmienitego czasu z Bogiem. Szczęść Boże, także tym, którzy będą 
spędzać swoje ferie zwyczajnie w domu – z zimą w mieście! Niech Bóg da Wam 
spokojnie odpocząć, by wrócić do swoich bliskich i zadań z nowymi siłami! 
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