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Zesłanie Ducha Świętego
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Prawidło tygodnia:
„Duch Święty, jako „Słodki Gość duszy”, jest najbardziej wytrwałym, wiernym i zawsze gotowym do pomocy Przyjacielem.
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Dz 2, 1-11
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali
w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy,
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy
swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu
i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.

Rewers obrazka prymicyjny naszego parafianina.
Księże Łukaszu, wszystkiego najlepszego.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,
*
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE II
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest
Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego
dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i
z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.
Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

EWANGELIA
J 20, 19-23
Weźmijcie Ducha Świętego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane».
Rozważanie
Skąd czerpać siły do głoszenia światu prawdy
Chrystus wszedł w życie Maryi, a Maryja weszła w zadanie i posłannictwo Chrystusa. / / Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba, 1994 /
Pokój wam - słyszymy wchodząc do wieczernika. Posyłam was - weźmijcie Ducha Świętego. Ducha Prawdy. Duch Święty przywraca naszemu
życiu sen, radość, pokój, miłość. Panem jest Jezus - to jest wyznanie wiary.
„Bóg abstrakcyjny - czy Jezus Chrystus? Młodzież w sondzie ulicznej przeprowadzonej przez katolickie radio Warszawa w okresie wielkanocnym 2002
roku mówiła, że Boga nie ma, bo gdyby był, to by się pokazał. Wielki aktor,
wierzący, na pytanie, jak określiłby swoją wiarę, odpowiedział, że wolałby
nie określać czegoś, co jest trudne do określenia. Ewangelia nie przekłada się
na życie w sprawach wiary / przekłada się w sprawach moralnych /. A jest
przecież napisane - Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg niegdyś do ojców przez proroków, a tych ostatecznych dniach przemówił do
nas przez Syna… Ten, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego
istoty / Hebr 1,1, /.
Byłem w Wieczerniku w 1995 r. Przyjęcie Komunii Świętej w dniu Zesłania Ducha Świętego staje się wydarzeniem Pięćdziesiątnicy. Co to znaczy?

Poprawne i całościowe wyznawanie wiary bez dokonywania wyboru
tylko niektórych prawd. Poprawne i całościowe wyznawanie przynależności
do Kościoła, który dzięki Duchowi Świętemu doprowadza nas do Chrystusa.
Byłem na wystawie Całunu Turyńskiego w 1998 r.” Pokój zostawiam
wam. Pokój mój daję wam. Nie lękajcie się” - miałem w głowie. Czy pokój
bierze się z poznania prawdy? W Wielki Piątek 10 kwietnia br. adoracja
Krzyża polegała na przyklęknięciu przed Krzyżem, nie wolno było czynić ucałowania krzyża, jak zwykle co roku, ze względu na wirusa corona. Kiedy przyklękałem, łza napłynęła mi do oczu, nie mogę ucałować krzyża, pierwszy raz
na 60 lat. Ale rozumiałem troskę o życie swoje i bliźnich. Pismo „Sieci” zamieściło na Wielkanoc w tym roku artykuł pt. „Pochwała piękna w czasach
brzydoty” Jerzego Miziołka o trzech geniuszach Renesansu: Leonardo da
Vinci, Michał Anioł i Rafael Santi - boski artysta, urodził się i zmarł w Wielki
Piątek / + 1520 r. /. Zamieszczono duże zdjęcie „Madonny Sykstyńskiej”. W
tym samym świątecznym numerze „Sieci” jest artykuł pt. - „Pusty plac, płaczący krzyż”. „Wydaje się, jakby ludzkość powtarzała gest Wielkiego Inkwizytora z „Braci Karamazow i wskazywała Chrystusowi drzwi, mówiąc: Idź i
nie przychodź więcej”. Widzimy, jak chrześcijaństwo jest dziś rugowane z
życia publicznego, symbole religijne usuwane, a wiara wyśmiewana. Państwa
wprowadzają ustawy, które czynią łamanie piątego przykazania „Nie zabijaj”
podstawowym prawem człowieka. Rzesze ludzi żyją tak, jakby Boga nie było.
Może więc w końcu zadośćuczyni On żądaniom człowieka i przestanie się
narzucać. Może usunie się na jakiś czas, pozostawiając ludzi na pastwę ich
samych. Na razie usuwa się nieco z życia Kościoła, pozbawiając wiernych
dostępu do Mszy. Wielu z nich pyta: gdzie jest Bóg? Nie pytają: a gdzie my
jesteśmy? Rzesze chrześcijan traktują religię jako coś, co ma służyć człowiekowi, nie dopuszczają zaś do siebie myśli, że to człowiek powinien służyć Bogu” / Grzegorz Górny, s. 22 /.
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 / Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok
2019/2020 /.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza
w związku ze złagodzeniem ograniczeń dot. kultu religijnego
Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin
życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół
miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w
Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy
w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele
osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i
internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest
formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej
soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych.
Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.
W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się,
że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.
Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z
dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w
kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej
Eucharystii.
Obecne możliwości pozwalają już na planowanie - nawet jeszcze
przed wakacjami - w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży - uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak
i świeckich.
Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do
wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy
odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w
najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.
Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania
Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.
Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej
formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy,
z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.
Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa
podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład
autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.
† Kazimierz Kardynał Nycz

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Czerwiec 2020
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
Ogólna: Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.
Ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa,
odnaleźli drogi życia.
•Za Papieża, biskupów i prezbiterów, by byli wiernymi świadkami Chrystusa.
•Uwielbiając Boga za sakrament Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa,
prosimy za cały Kościół, by ze czcią i bojaźnią celebrował Eucharystię.
•Zapatrzeni w piękno Najświętszej Maryi Panny, prosimy Cię Panie, za Kościół
Święty, by trwał w zawierzeniu niepokalanemu sercu Maryi.
•Za misjonarki i misjonarzy, by przez nich dopełniało się głoszenie Ewangelii i
by wszystkie narody ją poznały.
•O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O wygaszenie pandemii koronowirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar
pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
•O Boże błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy,
by nie zabrakło im sił i cierpliwości do pełnienia dzieł miłosierdzia oraz by służąc
ludziom, odkrywali drogę do osobistej świętości.
•O odkrycie Bożej miłości dla wszystkich, którzy jej jeszcze nie znają.
•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.
•W intencji osób niepełnosprawnych, ich godnego życia i rozwoju.
•Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie; za rządzących, by w swych decyzjach kierowali się mądrością
i należytą troską o dobro wspólne, byśmy nie zmarnowali odzyskanej wolności.
•Za rodziny, aby stale umacniały się w jedności i miłości, a ojcowie byli dla swoich dzieci jasnym znakiem miłości Boga Ojca.
•Za dzieci, młodzież i nauczycieli kończących rok szkolny, by dobrze przeżyli
nadchodzące wakacje i pogłębiali swoją wiarę.
•O potrzebne łaski dla rolników i hodowców oraz życiodajny deszcz.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa
Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację Sługi
Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 1 VI
6.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 28)
8.00 + Sabinę SMOLIŃSKĄ
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 1)
17.30 + Bolesława (m) DREWNIAK
(greg 15)
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu zawodowym i osobistym dla Łukasza i Beaty
18.00 W intencjach powierzanych Bogu
przez wstawiennictwo Bł. Marii od P.J.
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.00 + Marię WIEJACZ w rocz śm
WTOREK 2 VI
6.30 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 29)
8.00 + Bolesława DREWNIAK (g 16)
17.30 + Andrzeja w 1 rocz śm
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 2)
18.00 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzanych modlitwom naszego kościoła
18.00 O Boże błogosławieństwo i dary
Ducha Świętego dla Michała w 40 rocznicę urodzin
ŚRODA 3 VI
6.30 + Marię GRYCZ w 13 rocz śm i ++
z rodz GRYCZÓW i ŁODZIŃSKICH
8.00 + Sylwestra BARANIECKIEGO
(greg 30)
17.30 + Elżbietę SOKOŁOWSKĄ
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 17)
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 3)
18.00 O łaskę nawrócenia dla nieprzyjaciół Kościoła św i zatwardziałych grzeszników
CZWARTEK 4 VI
6.30 O wiarę i potrzebne łaski dla Lidii
i Henryka
8.00 + Józefa BŁESZYŃSKIEGO i ++ z
rodziny KIJASÓW
17 .30 + Bolesława DREWNIAK (g 18)
17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja FUŁEK i współpracowników
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 4)

18.00 + Wandę JANISZEWSKĄ, miesiąc po śmierci
PIĄTEK 5 VI
6.30 Intencja S. Antoniny
8.00 O potrzebne łaski dla S. Anny
Marii, S. Ancilli, S. Edyty, S. Angeliki,
S. Angeliny i S. Haliny
17.30 + Bolesława DREWNIAK (greg
19)
17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Patryka MORAWIECKIEGO i jego rodziny
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 5)
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
SOBOTA 6 VI
6.30 W intencji S. Pauliny Mądrala imieninowa
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 + Bolesława DREWNIAK (greg
20)
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 6)
18.00 + Urszulę DOLATA w 14 rocz
śm
NIEDZIELA 7 VI
7.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 7)
8.30 + Janinę RUMIEŃCZYK w 14
rocz śm i + Kamilę RUMIEŃCZYK
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski dla Heleny
13.00 + Alicję CUPRYŚ w 30 rocz śm i
+ Kazimierza CUPRYŚ w 17 r śm
13.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
przez 50 lat pożycia małżeńskiego
Krystyny i Aleksandra z prośbą o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata
17.00 + Bolesława DREWNIAK (greg
21)
17.00 Dziękczynna w 6 rocz ślubu
Wiktora i Justyny z prośbą o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
20.00O Boże błogosławieństwo dla
ks. Dominika w rocz święceń kapłańskich

Ogłoszenia Parafialne
Zesłanie Ducha Świętego
31 maja 2020

1. Kończy się maj. Od jutra Nabożeństwa do Serca Jezusowego w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele po Mszy św. o godz.
17.00.
2. W poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. O
godz. 18.00 Msza św. w intencjach powierzanych Bogu przez wstawiennictwo bł. Franciszki Siedliskiej. Intencje można składać do koszyka przy
relikwiach Błogosławionej. Pamiętajmy zwłaszcza o dzieciach.
3. We wtorek 2 czerwca o godz. 18.00 Msza św. Rocznicowa w intencji
Zmarłych polecanych w Wypominkach.
4. W czwartek 4 czerwca Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana.
5. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00.
6. W pierwszą sobotę miesiąca 6 czerwca Koło Żywego Różańca zaprasza na
Adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8.00. Tego dnia
księża udadzą się do chorych z posługą sakramentalną. Adresy można
zgłaszać telefonicznie w kancelarii.
7. Informujemy, że od najbliższej niedzieli przez całe wakacje Msze niedzielne o godz. 19.00 są przełożone na godz. 20.00.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
9. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali ofiary na konto bankowe, na
tacę, czy do skarbonki. Bóg zapłać.
***

Dziś o 13.00 ks. Łukasz Gałązka odprawi Mszę prymicyjną. Będzie transmitowana na parafialnym kanale YouTube.
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

