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Prawidło tygodnia:
"Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie gdy dziś uratuje głodnego od śmierci. albo: Gdy człowiek tak wydobędzie się z siebie, że ma
już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość
i zwycięstwo - najtrudniejsze, bo nad samym sobą!"
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Dz 2, 14. 22b-32
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem,
przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi
czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o
czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz
Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona
panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed
oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło
się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie
radością przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie,
że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u
nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł
mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i
przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg,
a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do
Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
*
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

On jest po mojej prawicy, nic mną nie
zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

CZYTANIE II
1 P 1, 17-21
Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego
postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub

złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez
zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero
jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego
uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały,
tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
EWANGELIA
Łk 24, 13-35
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi,
zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali
oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby
przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy
prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich:
«Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A
my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała,
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On
żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety
opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni,
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił».
Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły
się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą:
«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali,
co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Rozważanie
Ukazywania się Jezusa po Zmartwychwstaniu
26 kwietnia
Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, może jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych / Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba /
Jak dowodzimy Zmartwychwstania Jezusa? Przez ukazywania się Jezusa po Zmartwychwstaniu. W liturgii mówi się o tym przez trzy niedziele w
tym okresie.
Miejsce spotkania: Pismo Święte, żeby ubogacić samego siebie. Czytanie Pisma Świętego, to jest hymn na cześć Boga Stwórcy. W świecie stworzonym przez Boga, panuje porządek - i widział Bóg, że było dobre. Mnisi chcieli
zachować łączność ze światem, dlatego uprawiali ogrody. I rzekł Bóg - kiedy
Bóg mówi, to Jego słowo ma moc sprawczą. Uczyńmy człowieka. Miłość. To
jest podobieństwo - niech panują. Morze, powietrze, ziemia. Odpowiedzialność za świat. Ich dobrostan. Następuje najważniejsze: kim jest człowiek?
Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Obrazem Boga jest mężczyzna i kobieta.
Cielesność. Wcielenie. Dziewicze poczęcie. Zmartwychwstanie.
Pytanie okresu Wielkanocnego: relacje między Starym, a Nowym Testamentem. Radykalna nowość Jezusa: nie grób, a życie. Miłość, a nie
śmierć. Nie byli jeszcze wierzącymi, a Piotr głosi Zmartwychwstanie. Skutecznie - trzy tysiące wierzących. Tak lub nie. Tak - chrześcijaństwo. Nie Judaizm. Kobiety w PRL stroiły kapliczki. To one są Marią - widziałam Pana.
Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Unikaj tego, co ci szkodzi. Przykazania dają życie. Łamanie Przykazań jest powodem nieszczęścia. Przykazania
to dar. Wybór jest ceną wolności. Jest coś co nam zagraża. Przykazanie
otrzymał On, a wąż zwraca się do niej.
Nie wystarczy wierzyć w Boga, trzeba wierzyć Bogu.
Lektura Starego i Nowego Testamentu jest Chrystocentryczna. Częścią
losu jest stosunek do cierpienia. Tajemnica powołania jest tajemnicą. Abraham przed swoim powołaniem szukał Boga. Powołanie jest tajemnicą miłości. Idź właśnie ty. Nastąpi wola zrozumienia siebie. Nastąpi próba. Czy
Abraham wyjdzie z tej próby zwycięsko. Abraham ma złożyć ofiarę z miłości.
W pobliżu tej góry został ukrzyżowany Chrystus.
Uniwersalizm chrześcijaństwa. Nie ma tego żadna inna religia. To widać na Placu Św. Piotra. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata.
- Za kogo ludzie mnie uważają? A wy?
- Jesteś Mesjaszem

Kronika
Piotr i Jan szli do Świątyni na modlitwę. To była godz. 3 po południu godzina śmierci, godzina miłosierdzia. Doświadczyli Zmartwychwstania szli na modlitwę. Rozpoznali Go przy łamaniu chleba - drogą do Zmartwychwstania jest Eucharystia. Źródłem kapłana jest Jezus Chrystus. Naszym obowiązkiem jest poznawać Jezusa. Nasza wiara jest Chrystologiczna. Przykazania. Dzięki Przykazaniom gromada niewolników staje się wolnym narodem.
Naród żyje dzięki wierności Bogu. Nie było Polski - dopiero od chrztu.
Błogosławieństwa - to chęć naśladowania Chrystusa. Inne religie tego
nie mają. Ludzie są głodni Boga / Na podstawie rekolekcji dla kapłanów,
które prowadził Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski 1-4 kwietnia 2013
roku.

Ks. Stanisław Stradomski
*****
Psalm 116
Psalm jest zatytułowany „Dziękczynienie uratowanego od śmierci” i
faktycznie to stwierdzenie streszcza całą modlitwę. Psalm należy do grupy
wielkiego Hallelu jako duży. Jest to grupa psalmów śpiewanych podczas
wieczerzy paschalnej jako dziękczynienie za wyrwanie z niewoli Egipskiej.
Czytając psalm zauważmy, że jest to jęk udręczonego człowieka, bezsilnego
wobec wielkiego ucisku. Przypomnijmy sobie, jak Jahwe w gorejącym krzewie mówił do Mojżesza, że dość już się nasłuchał jęku hebrajczyków i że postanowił ich uwolnić. Psalm jest modlitwą udręczonego Izraela w Egipcie,
ale też każdego udręczonego przez grzech chrześcijanina.
Tym, który wybawia jest Pan, autor już na samym początku wyznaje
miłość i wdzięczność za wysłuchanie błagania. Dalej określa Boga jako łaskawego, sprawiedliwego i jednocześnie miłosiernego. Bóg ocala, bo jest miłością i obdarza łaską, bo chce. Nie zmuszony do niczego okazuje niezgłębione
miłosierdzie nad człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo. W
swojej miłości i wolności ratuje nas z więzów śmierci i podaje dłoń… my,
jeśli chcemy, musimy się jej uchwycić.
Psalmista śpiewa, że podniesie kielich zbawienia i wezwie imienia Pana. Ten gest oznacza w starożytnej liturgii dziękczynienie, a sam kielich los,
jak i podjęcie ostatecznej decyzji. Przyjęcie pomocy od Pana to przyjęcie zbawienia i kroczenia w Jego obecności, co czyni nas czystymi.
Modlitwa psalmami uwrażliwia nasze serca na miłość Bożą i uświadamia jak wielkie rzeczy czyni nam Wszechmocny. Niedorzecznością było by
nie przyjęcia tej miłości.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 27 IV
6.30 W intencji Matki Generalnej, Siostry Prowincjalnej, Sióstr Przełożonych
i Sióstr Radnych z obu wspólnot
8.00 + S. Justynę BODNAR
17.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla
Antoniego
17.30 O potrzebne łaski dla Gabrieli
18.00 + Wiesława i ++ z rodziny
WTOREK 28 IV
6.30 + S. Reginę
8.00 W intencji Michała i Anety JODCZYK i ich syna Szymona: o zdrowie,
opiekę Matki Bożej i Boże błogosł.
17.30 + Mirosława GIZIEWICZA w 10
rocz śm
17.30
18.00 + Michała LIBERSKIEGO oraz za
++ z rodz SUCHCICKICH
ŚRODA 29 IV
6.30 Dziękczynna za otrzymywane łaski w rodzinie z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
8.00
17.30 + Mieczysława RADLICĘ w 3 rocz
śm
17.30
18.00 + Elżbietę Zofię SOKOŁOWSKĄ
miesiąc po śmierci
CZWARTEK 30 IV
6.30 W intencji S. Karen - imieninowa
8.00 Za śp. Danutę i Marcina JACEWICZ
17.30 + Zbigniewa LEWANDOWSKIEGO w 1 rocz śm
17.30 + Zygmunta OKNIŃSKIEGO
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Najświętszej i zdrowie na dalsze
lata dla Barbary i Andrzeja MALINOWSKICH z dziećmi i wnukami oraz za ++
rodziców ZIELIŃSKICH, MALINOWSKICH i brata Jana ZIELIŃSKIEGO
PIĄTEK 1 V
6.30 Dziękczynna za opiekę św. Józefa
z prośbą o Jego wstawiennictwo we

wszystkich sprawach Prowincji
8.00 O światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jana CZAJKOWSKIEGO na czas zdawania matury
17.30 O nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne i wierność łasce
powołania
17.30 O potrzebne łaski dla Jana w
rocz chrztu i ++ chrzestnych
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 1)
18.00 O Boże błogosławieństwo w 15
rocz ślubu dla Justyny i Rafała SZYMAŃSKICH oraz potrzebne łaski dla
ich córek
SOBOTA 2 V - M.B. KRÓLOWEJ
POLSKI
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jadwigi, Zofii, Joanny, Janiny, Barbary, Danuty i Beaty
8.00 W int wynagradzającej za zniewagi i bluźnierstwa skierowane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
10.00 W int Ojczyzny za wstawiennictwem M.B. Królowej Polski
17.30 + Mariana FLISOWSKIEGO w
25 rocz śm i ++ z rodziny
17.30 ++ Halinę, Hanię, Zofię, Zygmunta i Ryszarda KLIMCZEWSKICH
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 2)
NIEDZIELA 3 V
7.00 Wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata
7.00 + S. Reginę KULMACZEWSKĄ
z okazji imienin
8.30 + Piotra, Mariannę, Stanisławę
PIEŃCZUK, Jana SZYMAŃSKIEGO
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 +Helenę, Stanisława i Aleksandra
13.00 O Boże błogosławieństwo dla
Bartosza FLISIAKA z okazji 14-tych
urodzin
17.00 + Krystynę w 1 rocz śm
19.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 3)

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna
26 kwietnia 2020

1.Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w dni powszednie po Mszy o 18.00,
a w niedziele po Mszy o 17:00 .
2.1 maja – pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00.
3.W tym roku Uroczystość N.M.P. Królowej Polski jest przełożona na sobotę
2 maja. Tego dnia Msze będą o godz. 8.00, 10.00(w intencji Ojczyzny), 17.30
i 18.00(z niedzieli).
4.W pierwszą sobotę maja Koło Żywego Różańca zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy o 8.00.
5.Urząd Dzielnicy Mokotów organizuje wsparcie dla osób starszych. Szczegóły na plakacie.
WSPARCIE DLA MOKOTOWSKICH SENIORÓW
W związku z ryzykiem zakażenia się koronawirusem Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy uruchomił pomoc dla osób szczególnie zagrożonych
zachorowaniem, które powinny ograniczyć wyjścia z domu.
Wsparcie dotyczy w szczególności osób starszych i z obniżoną odpornością,
w tym przewlekle chorych, osób samotnych, pozbawionych możliwości
wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i sąsiadów.
Dzielnicowy Zespół Wsparcia zorganizuje pomoc przy:
- zrobieniu podstawowych zakupów m.in. spożywczych, artykułów higienicznych, leków oraz karmy dla zwierząt;
- wyniesieniu śmieci .
W wykonaniu tych codziennych czynności pomogą Państwu nasi wolontariusze!
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 443 67 71 lub e-mailem: mokotow.wsparcie@um.warszawa.pl
Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00!
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
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, środy, piątki w godz.
1000-1200 i 1600-1800, w soboty 1000-1200; Tel. (22) 841 18 18
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com

