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Prawidło tygodnia:
„Siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych żyjących w łasce
uświęcającej, o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski; o tyle
umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy silni w wierze i poddani łasce.”

- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których
sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o
niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym
czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w
Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
*

24 maja 2020
Światowy Dzień Modlitw
za Kościół w Chinach
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE II
Ef 1, 17-23
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech
da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego
potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy,
a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego
Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
EWANGELIA
Mt 28, 16-20
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata».
Rozważanie
Ostatni rozkaz: nauczajcie i udzielajcie chrztu
24 maja
Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć i działać bez
Maryi, jak nie mógł bez Niej istnieć i działać Jezus Chrystus /
Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba /
„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” /
Mt28,20 /. Obietnica ta, którą - rzecz paradoksalna - Jezus dał swoim uczniom w chwili, gdy ich opuszczał, spełnia się w szczególny sposób w Sakramencie Eucharystii. Pod widzialnymi postaciami chleba i wina Jezus uobecnia się w określonym miejscu i czasie, pozwalając każdej ludzkiej istocie,
gdziekolwiek by nie była i do jakiejkolwiek nie należała epoki historycznej,
na nawiązanie z Nim osobistego kontaktu. W Eucharystii logika Wcielenia
osiąga swą ostateczną konsekwencję” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 304 /.
„Jest On z nami, ażeby wspierać nas w walce z każdym przejawem
zła na ziemi i by pobudzać nasze zaangażowanie w postęp historii ku celom
coraz bardziej godnym człowieka” / j. w. /.
W 1953 r. widziałem na przystanku tramwajowym na ul. Targowej
przy Ząbkowskiej, jak ks. Jan Twardowski, który uczył mnie języka polskiego, odmawia różaniec. W 1956 r. będąc już w seminarium Duchownym wyznaczono mnie po śmierci Księdza Profesora Seweryna Kowalskiego do jego
mieszkania w Seminarium, do przenoszenia książek. Zobaczyłem cztery ściany książek i stół. I nic więcej. Dziś wiem, że ukazało się ponad milion egzemplarzy „Pismo Święte Nowego Testamentu” w tłumaczeniu zmarłego profesora Seweryna Kowalskiego. Mam wydanie z 1988 r. Mam indeks Akademii
Teologii Katolickiej nr 660, na trzecim roku Seminarium był przedmiot Apologetyka totalna, czyli obrona wiary z punktu naukowego …w PRL. Wykładał

sam rektor Akademii - dowód jest oparty na Zmartwychwstaniu Jezusa.
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna była by nasza wiara. Z tego wynika, że ucząc wiary, trzeba uczyć o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii to są ostatnie chwile Jezusa na ziemi, czyli 40 dni po Zmartwychwstaniu. Warto przy tej okazji przypomnieć - jak dowodzimy Zmartwychwstania? Właśnie przez ukazywania się
Jezusa przez 40 dni po Zmartwychwstaniu.
We wtorek obchodzimy „Dzień Matki”. Matka bez kopi, a więc jest
jedna na świecie. „Matka nigdy nie odchodzi - ani od kołyski, ani z Kalwarii,
ani od grobu swojego dziecka” / Stefan Kardynał Wyszyński, Kromka chleba
1994, s. 31 /. W czwartek będziemy obchodzić 39 rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dawał nam nadzieję.
Nam, za naszego życia dał Bóg Św. Jana Pawła II, który dał nam radość, pokój. Siedzę na stadionie w Filadelfii w 1976 r., trzecie miejsce w trzecim rzędzie, na zakończenie Światowego Kongresu Eucharystycznego, słyszę, jak
Kardynał Karol Wojtyła z Krakowa mówi kazanie: Składamy na tym ołtarzu,
na oczach całego świata, nasz głód wolności.
Karl Rahner - „Wierzę w Jezusa Chrystusa” 1977 r. Jesteśmy tym,
kogo kochamy / s.85 /.
Benedykt XVI - „Jezus z Nazaretu” 2011 r. Z wielką radością wrócili
do Jerozolimy. Zakończenie to zdumiewa nas. Jak można to zrozumieć?
Uczniowie nie czują się opuszczeni. Nie myślą, że Jezus odszedł od nich daleko. Są najwidoczniej pewni Jego nowej obecności. Wiara w powtórne
przyjście Chrystusa stanowi drugi filar chrześcijańskiego Credo. Zasadniczą
postawą wymaganą od chrześcijan w okresie czasu pośredniego jest czuwanie. Oznacza ono, że człowiek nie zamyka się w chwili teraźniejszej, lecz patrzy ponad rzeczy przemijające oraz ich natarczywość. Czuwanie oznacza
przede wszystkim otwarcie na dobro, prawdę i Boga. Te błogosławiące ręce
Chrystusa są jakby chroniącym nas dachem. Jest to nieprzemijający powód
chrześcijańskiej radości” / s. 300-310 /.
Fulton J. Sheen - Życie Jezusa Chrystusa” 2018 r. „Zatem Chrystus
wciąż chodzi po ziemi, teraz w swoim Mistycznym Ciele, podczas gdy wówczas chodził w ciele fizycznym. Ewangelia była prahistorią Kościoła, tak Kościół jest posthistorią Ewangelii. Wciąż odmawia się Mu gospody, tak jak
było to w Betlejem; nowi Herodowie, noszący sowieckie i chińskie imiona,
prześladują Go mieczem; inni szatani zdają się kusić Go, by poszedł na skróty - drogą popularności z dala od krzyża i umartwienia; spotykają Go Niedziele Palmowe wielkiego triumfu, ale są one preludium Wielkich Piątków” /
s. 679 /.
Zmartwychwstały ukazuje się uczniom i co mówi? „Weźmijcie Ducha
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” / J 20,22 /. Przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej przez wiernych, staje się dla nich wydarzeniem Pięćdziesiątnicy.
Ks. Stanisław Stradomski

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II - część II
(...) Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II,
który po latach wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bardzo
bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro” (audiencja do Polaków z okazji
20. rocznicy pontyfikatu, 1998). Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej – odbył do Ojczyzny dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał
zawsze z konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie
panującej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem
uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku. Mówił: „«Jeden drugiego
brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a
skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane
przez człowieka samotnie” (Gdańsk, 1987).
4. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu
światu św. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco wtedy, gdy
przyszło mu osobiście zmagać się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia
stanąć wobec konieczności śmierci. Po raz pierwszy z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się w związku z zamachem na swoje życie 13 maja
1981 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz św.
Jana Pawła II i świadek jego świętości, tak wspominał ten niezwykle dramatyczny czas: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie
życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej
panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił,
że przebacza temu, który do niego strzelił”.
W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 roku, Jan
Paweł II był pełen wewnętrznego pokoju i poddania się woli Bożej. Jak
wspomina kardynał Dziwisz, Papież był „zanurzony w modlitwie, miał świadomość swojego stanu i tego, co się z nim dzieje. Prosił, żeby czytać mu fragmenty Ewangelii według św. Jana, żegnał się ze współpracownikami, przyszedł m.in. kard. Joseph Ratzinger, były siostry zakonne, które mu posługiwały, był także fotograf Arturo Mari. Odprawialiśmy jeszcze Mszę św. ze
Święta Miłosierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy, z coraz mniejszą świadomością, ale gotowy na przejście do Domu Ojca”.
Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak
jakby zamknął księgę jego życia.

Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali
„Santo Subito!” – „Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół
ogłosił to, czego sami byli pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie
świętym!
Cieszymy się bardzo, że 7 maja tego roku – niemal dokładnie w setną rocznicę przyjścia na świat Jana Pawła II – w bazylice pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Wadowicach, gdzie został ochrzczony, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny jego Rodziców: Sług Bożych
Emilii i Karola Wojtyłów. Wiemy dobrze, że nie byłoby takiego człowieka,
kapłana i biskupa jak Karol Wojtyła, gdyby nie było wielkiej wiary jego Rodziców.
5. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawła II, we wstępie do książki
opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin Papieża Polaka wyznał:
„Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na
niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on
dawał o niej świadectwo. (...) Już piętnaście lat dzieli nas od jego śmierci.
Może to niewiele, ale to bardzo długo dla nastolatków i młodych ludzi, którzy
go nie znali lub którzy mają tylko kilka mglistych wspomnień o nim z dzieciństwa. Z tego powodu w setną rocznicę jego urodzin słusznie było upamiętni tego wielkiego świętego świadka wiary, którego Bóg dał swojemu Kościołowi i ludzkości” (San Giovanni Paolo II, 100 anni, Parole e Immagini, Prefazione di Papa Francesco , Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana
2020, s. 3, 6).
Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie
u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo –
w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych,
zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy
narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności.
Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.
Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Marek Jędraszewski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 7 maja 2020 roku

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 25 V
6.30 + S. Roselitę
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 21)
17.30 Przez wstawiennictwo M. Bożej w
intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Bolesława DREWNIAK (greg 8)
18.00 + Mirosława BREJNAKA miesiąc
po śmierci
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 25)
18.00 W intencji Krzysztofa w 51 rocz
urodzin
WTOREK 26 V
6.30 ++ Wandę i Eugeniusza
OSTRYSZ
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 22)
8.00 O Boże błogosł. dla Heleny DOLECKIEJ z okazji Dnia Matki
17.30 + Marka KOŚCIUKA (greg 26)
17.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Fabiana SNARSKICH
18.00 ++ Stanisławę i Franciszka WIĘCŁAWSKICH w rocz śm
18.00 + Krystynę ŻYWALEWSKĄ
18.00 + Bolesława DREWNIAK (greg 9)
ŚRODA 27 V
6.30 + Genowefę MĄDRALA
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 23)
8.00 + Władysławę SIEDLECKĄ oraz
++ Mariannę i Stanisława KOZIEŁ
17.30 + Janinę DROZDOWSKĄ oraz ++
Elżbietę i Przemysława HNIEDZIEWICZ
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 10)
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 27)
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Grzegorza z okazji Imienin i
Urodzin
CZWARTEK 28 V
6.30 W intencji S. Stefanii-imieninowa
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 24)
17.30 O łaskę zdrowia i dar mądrości
dla Ani DROZDOWSKIEJ
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 11)
17.30 + Wojciecha SAWICKIEGO

18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 28)
18.00 O dar mądrości i opieki Bożej
na czas matur i dorosłego życia
PIĄTEK 29 V
6.30 W intencji S. Joanny – imieninowa
8.00 + Jadwigę KOPIEJEK i ++ z
rodziny
17.30 + Andrzeja ZAKRZEWSKIEGO
17.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 25)
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 29)
18.00 + Bolesława DREWNIAK (g 12)
SOBOTA 30 V
6.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 26)
8.00 ++ Genowefę i Jana JODCZYK
8.00 + Władysława (m) GABARA
miesiąc po śmierci
17.30 + Michała KOLASIŃSKIEGO w
1 rocz. śm.
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 13)
18.00 + Marka KOŚCIUKA (greg 30)
NIEDZIELA 31 V
7.00 O dary Ducha Świętego dla P.
Prezydenta i zwycięstwo dobra w naszej Ojczyźnie
8.30 O Boże błogosławieństwo dla
Mai z okazji 9 urodzin
8.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 27)
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Mieczysława DOMAGAŁA w
35 rocz śm
11.30 + Wacława MAJCHERA w 4
rocz śm
13.00 MSZA PRYMICYJNA KS. ŁUKASZA
17.00 + Mieczysława MROCZEK w 10
rocz śm i jego rodziców oraz
++ Józefę, Jakuba, Eugeniusza, Leszka i Mariannę KRAWCZYK
i Janinę ADAMSKĄ
17.00 + Bolesława DREWNIAK (g 14)
19.00 + Jana LIPSKIEGO w 30 rocz
śm oraz ++ z rodzin MURAWSKICH,
LIPSKICH, DYMIŃSKICH, BOGUCKICH, UŚCIŃSKICH i SIENNICKICH

Ogłoszenia Parafialne
Wniebowstąpienie Pańskie
24 maja 2020

1. Za tydzień ostatnie Nabożeństwo Majowe po Mszy wieczornej. W czerwcu
przestaniemy już transmitować w Internecie modlitwę różańcową o godz.
20.30, choć nie przestajemy modlić się o ustanie pandemii, do czego też
zapraszamy.
2. W sobotę od 20.00 nabożeństwo wigilii Zesłania Ducha Świętego.
3. W sobotę, 30 maja o 10.00 w Świątyni Opatrzności Bożej nasz parafianin
Łukasz Gałązka otrzyma święcenia Prezbiteratu. Pierwszą Mszę w naszej
parafii odprawi 31 maja o 13.00. Msza prymicyjna będzie transmitowana
na parafialnym kanale YouTube.
4. We wtorek Dzień Matki.
5. W czwartek przypada rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
6. Za tydzień, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres Komunii wielkanocnej.
7. Informujemy, że od czerwca do sierpnia włącznie Msze niedzielne o godz.
19.00 są przełożone na godz. 20.00.
8. Obecnie w naszym kościele może przebywać jednocześnie 40 osób.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
10.Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali ofiary na konto bankowe, na
tacę, czy do skarbonki. Bóg zapłać.
***

www.youtube.com/channel/UC1FEQ5033YSfSXd0aj0mI0Q/featured?
view_as=subscriber

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

