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Prawidło tygodnia:
„Jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich
uczynić synami Bożymi. On, w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służył tym,
którzy są Jego sługami; czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci
Bożej”.
- św. Augustyn

W piątek, 19 marca 2021 roku papież Franciszek
zainaugurował Rok Rodziny, który zakończy się
26 czerwca 2022 roku podczas 10. Światowego
Spotkania Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym.

CZYTANIE I
Jr 31, 31-34
Nowe przymierze
Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem
Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich
przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To
moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie
będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im
Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać,
mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im
występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce
czyste.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości
swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

CZYTANIE II
Hbr 5, 7-9
Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
Bracia: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych,
zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

EWANGELIA
J 12, 20-33
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony
chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli

obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś
chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała
lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie
dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ
się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i
mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł
Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.
Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie
wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
Rozważanie
Chcemy ujrzeć Jezusa
Jeden raz miałem marzenie poznać pewnego autora książki. Dlaczego?
Jak mówi tytuł książki „Żywe bowiem jest słowo Boże” jest w niej mowa o
Piśmie Świętym. Cztery grube tomy, pierwszy raz spotkałem się z taką wiedzą na ten temat. Jeden tom miałem od dawna, o pozostałe napisałem do
Poznania i Wydawnictwo Hlondianum mi przysłało. Od lat komentujemy w
liturgii Mszy św. liturgię Słowa Bożego. Podobnie z Grekami w dzisiejszej
Ewangelii - chcieli się upewnić, że w Nim piękno znaczy piękno, a dobro dobro. Jezus wiedział, że mają szczególną intuicję i że może ona im pomóc w
przejściu do wiary, bo wiara jest przenikliwym wzrokiem, który nie zatrzymuje się na powierzchni rzeczy, ale przenika głębiej. Mówił do nich o chwale. Inaczej. Chcieli ujrzeć Jezusa - doskonałego człowieka, Syna Bożego i że
świadczy o Nim sam Bóg. Jest wybrany i umiłowany przez Boga, otoczony
Jego chwałą. Wiedział, że obraz obumierającego ziarna do nich przemówi.
Odwołał się więc do ich przekonania, że istnieje coś więcej niż materia. On
im pomaga ujrzeć Boga. To właśnie przez Jezusa Bóg stał się widzialny dla
człowieka. Jezus wskazuje, że droga człowieka wierzącego do ukazywania
Boga innym prowadzi przez człowieczeństwo człowieka wierzącego. Najwyższą formą bycia człowiekiem wierzącym jest być ziarnem. To jest Jezus. Jest
jak ziarno wrzucone w ziemię, bo On ofiaruje się aż po oddanie życia, aż po
śmierć, aby wydać owoc: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie”. Grecy pragnący dowiedzieć się, kim jest Jezus, są
zaproszeni do zrozumienia tajemnicy krzyża. Jezus, aby wyjaśnić i odkryć
swoją tożsamość, mówi właśnie o krzyżu. Krzyż jest ogromną manifestacją
miłości Boga, Jego wielkiej solidarności z grzesznym człowiekiem. Jezus w

całej Ewangelii Janowej mówiąc o krzyżu ukazuje go jako chwałę - krzyż
chwalebny. Chcemy ujrzeć Jezusa w naszym wnętrzu, w drugim człowieku, w
historii. Śmierć Jezusa na krzyżu wyzwoliła wielką siłę, która potrafi przemieniać świat, ludzkie serca i … umysły, uzdalniając do heroicznej miłości
Boga i człowieka. / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne, 2018, „B”, część I, s. 384 /.

Oblicze do kontemplacji
«Chcemy ujrzeć Jezusa» (J 12, 21). Duchowe echo tej prośby, skierowanej do apostoła Filipa przez kilku Greków, którzy przybyli do Jerozolimy z
pielgrzymką paschalną, rozbrzmiewało w naszych uszach także w minionym
Roku Jubileuszowym. Podobnie jak tamci pielgrzymi sprzed dwóch tysięcy
lat, także ludzie naszych czasów, choć może nie zawsze świadomie, proszą
dzisiejszych chrześcijan, aby nie tylko «mówili» o Chrystusie, ale w pewnym
sensie pozwolili im Go «zobaczyć». A czyż zadanie Kościoła nie polega właśnie na tym, że ma on odzwierciedlać światłość Chrystusa we wszystkich
epokach dziejów i sprawiać, aby blask Jego oblicza zajaśniał także pokoleniom nowego tysiąclecia?
Nasze świadectwo byłoby jednak niedopuszczalnie ubogie, gdybyśmy
my sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa.
Wielki Jubileusz z pewnością dopomógł nam stać się nimi w głębszym sensie. Gdy po zakończeniu Jubileuszu powracamy na zwyczajną drogę, niosąc
w sercu całe bogactwo doświadczeń, jakich zaznaliśmy w tym niezwykłym
okresie, bardziej niż kiedykolwiek wpatrujemy się w oblicze Pana.
Świadectwo Ewangelii
Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co
mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec
stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa».
Zachowując więź z Pismem Świętym, otwieramy się na działanie Ducha
(por. J 15, 26), z którego teksty biblijne biorą początek, a zarazem na świadectwo Apostołów (por. J 15, 27), którzy bezpośrednio zetknęli się z Chrystusem, Słowem życia, widzieli Go na własne oczy, słyszeli własnymi uszami,
dotykali rękoma (por. 1 J 1, 1).
Za pośrednictwem Apostołów dotarła do nas ich wizja wiary potwierdzona przez konkretne świadectwo historyczne: świadectwo prawdziwe, które Ewangelie - choć poddane zostały złożonemu procesowi redakcyjnemu i
choć miały służyć przede wszystkim katechezie - przekazują nam w sposób w
pełni wiarygodny /Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte 6 stycznia 2001 r. /.
ks. Stanisław Stradomski

Intencje mszalne
Kronika - rok 1999

PONIEDZIAŁEK 22 III
6.30 + Danutę KRASUSKĄ
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo św. Józefa
8.00 + Danutę ROGALA w 1 rocz śm
17.30 + Irenę SUCHOWIECKĄ w 9
rocz śm i ++ z rodz OREMBIEWSKICH
17.30 ++ Halinę, Antoniego, Jana, Tomasza TERLIKOWSKICH i dusze w
czyśćcu cierpiące
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 30)
WTOREK 23 III
6.30 W intencji Sióstr Juniorystek z
okazji patronalnego Święta
8.00 + Kazimierza DWORZNICKIEGO w 9 rocz śm i zm z rodziny DWORZNICKICH
17.30 + Ryszarda KAŁAMAGA
17.30 ++ Teresę, Zofię i Bolesława
SKOCZYLAS oraz Rozalię i Aleksandra
ZAWIEJSKICH
18.30 + Anielę KOŚCIUK
18.30 + Stefana GAJEWSKIEGO w 7
rocz śm oraz Ewę – Stanisławę WIDMONT i Marię MATEJCZUK
ŚRODA 24 III
6.30W intencjach S. Beaty - imieninowa
8.00 + Stanisława (m) ŁUSZCZYK
12.00 Msza św. pogrzebowa: + Joanna
Beata CHOCHEL
17.30 + Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO,
o spokój duszy
17.30+Karola i Stefanię ROGOWSKICH
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny OSNOBISZYN i jej Rodziny
•
+ Zygmunta RECHNIO
•
+ Stanisława (m) BEDNAREK
CZWARTEK 25 III – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
6.30 W intencjach Matki Generalnej imieninowa
8.00 + z rodziny BAJKÓW, JASKUŁÓW, PALUCHÓW i DĄBROWSKICH

17.30 ++ Jana, Władysławę, Józefa i
Mariannę KORNILUKÓW
17.30 + Irenę GOŚ w 6 rocz śm, Stanisława i Czesława GOŚ, + Stanisławę
ROMANOWSKĄ
18.30 O Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla S. Ancilli i dla jej rodziny
PIĄTEK 26 III
6.30 W intencjach S. Emanueli imieninowa
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Maksymiliana SMULKO z okazji 11tych urodzin
17.30 + Mariana (m)
18.30 ++ Teresę ŚWIDERSKĄ, Amelię i Adama ŚWIDERSKICH oraz
Leszka MONKIELEWICZ
SOBOTA 27 IV
6.30O Boże miłosierdzie i opiekę Matki Bożej dla S. Teresy KONSTANTY
8.00 + Helenę PODOBAS w 16 rocz
śm oraz zmarłych z rodziny
17.30 + Danielę JĘDRACHOWICZ w
11 rocz śm i Tadeusza JĘDRACHOWICZA w 5 rocz śm
17.30 ++ Barbarę i Zenona KUBAS
oraz Teresę i Karola PIELKA
18.30 + Monikę STRAKOWSKĄ
NIEDZIELA 28 III - VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 O Boże błogosławieństwo dla
Gabrieli, o dar potomstwa i Bożą opiekę w rodzinie Natalii i Marka i dar
szczęście wieczne dla + Franciszka
8.30 + Stanisława w 16 rocz śm i ++ z
rodziny KONISZYK
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Jana MICHALIKA
11.30 ++ Ryszarda, Macieja, Grzegorza BORTACKICH
13.00 ++ Stanisława i Jadwigę oraz +z
rodz. CIEŚLUKÓW i WIELGATÓW
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
17.00+Andrzeja SZYMANOWSKIEGO
19.00 ++ Rodziców ŁUKIEWICZÓW i
+ Jana JAWORSKIEGO

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Dzisiejsza Msza św. inicjacyjna dzieci komunijnych o godz. 15.00 oraz spotkanie wtorkowe (23 III) są przeznaczone dla klasy 3B (chłopców) z Nazaretu. Za tydzień, w niedzielę (28 III), według programu, powinniśmy gościć
klasę 3B ze Szkoły 190. Sytuacja pandemiczna jest jednak bardzo dynamiczna, dlatego informację potwierdzającą to spotkanie przekażemy Rodzicom
mailem. Na pewno zaś, z powodu pandemii nie odbędzie się zapowiadane na
ten wtorek (23 III) na godz. 19.15 spotkanie wszystkich Rodziców Dzieci komunijnych. Przepraszamy!
2.We wtorek (23 III) zapraszamy na kolejne spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (z młodszej grupy) o godz. 19.15 w kościele.
3.Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa wielkopostne w tym roku:
•Gorzkie Żale – dziś i za tydzień po Mszy św. o godz. 17.00
•Ostatnie Drogi Krzyżowe w piątek – o godz. 16.50 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00).
4.Dziękujemy za wszystkie dary składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na wielkopostną jałmużnę. Wydawanie paczek osobom chorym lub
ubogim obędzie się w najbliższą sobotę (27 III) w godz. od 10.00 do 11.00.
Dziękujemy też za środki finansowe na rzecz Caritas składane w puszce św.
Antoniego (przy wyjściu) lub przekazywane na konto internetowe Parafii.
W imieniu wszystkich obdarowywanych składamy „Bóg zapłać!”
5.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej ustawiliśmy puszkę, do której
można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom.
6.W tym tygodniu, w czwartek (25 III), przypada Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Msze św. odprawimy o zwykłej porze, ale chcemy też zaproponować dwa dodatkowe nabożeństwa – Mszę św. o godz. 10.00 i 15.00. Tego
dnia możemy przynieść wypełnione w domu deklaracje Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego, które podczas Mszy św. o godz. 18.30, zostaną uroczyście
przyjęte i zachowane aż do 25 XII, kiedy złożymy je jako duchowe votum w
świątecznej szopce bożonarodzeniowej. Deklaracje są jeszcze dziś wyłożone
na ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą - opis jest zamieszczony w gazetce i na stronie internetowej Parafii.
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem
w łonie matki, a także prośbą do Ojca Niebieskiego o łaski i świętość dla jego
rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz
i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Włączenie się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni
nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu. Tak
jak każde dobro, ostatecznie okaże się wobec Boga, tak też z tym dzieckiem
spotkamy się najpewniej w wieczności.
Więcej na: www.duchowa-adopcja.pl
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7.We czwartek (25 III) kancelaria parafialna będzie nieczynna.
8.W sobotę (27 III) na godz. 11.30 ks. Piotr zaprasza ministrantów
i lektorów, tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia, na wyjątkowe,
przedświąteczne spotkanie, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.
Zapraszamy także Panów do czytania Męki Pańskiej na Mszach św., które
będziemy sprawować w Niedzielę Palmową (28 III). W zakrystii jest dostępna specjalna lista dla lektorów. Nie zapomnijmy też o przyniesieniu palemek,
gdyż w tym roku nie będą sprzedawane przy kościele. Pamiętajmy również,
że za tydzień (28 III) przestawiamy zegarki na czas letni, czyli przesuniemy
je z godz. 2.00 na 3.00, w samym środku nocy.
9.W sklepiku parafialnym są do nabycia kartki i dekoracje świąteczne, a
świece Caritas na Wielkanoc można zakupić, tak jak poprzednio, z tyłu kościoła przy dużym konfesjonale. Dziękujemy przedstawicielom Kół Żywego
Różańca i Kościoła Domowego za pomoc w ich dystrybucji. Bóg zapłać!
10.Sakramentalny
związek
małżeński
zamierzają
zawrzeć:
ŁUKASZ MICHAŁ GRODA, kawaler z parafii św. Antoniego w Ostrołęce i
MONIKA KULZA, panna z naszej Parafii – zapowiedź I.
[Ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych, które uniemożliwiają
zawarcie sakramentalnego związku pomiędzy wymienionymi osobami proszony jest o kontakt z kapłanami.]
11.Wszystkim Parafianom przypominamy o wciąż obowiązujących rygorach
sanitarnych. Podczas nabożeństw zachowujemy niezbędny dystans między
sobą i nosimy maseczki zakrywające usta i nos. Przed Eucharystią warto zdezynfekować ręce, zwłaszcza jeśli będziemy przyjmować Komunię św. na rękę.
O ile jest otwarte wejście na chór zakonny, w naszej świątyni jednocześnie
może się modlić, nie licząc asysty kościelnej, ok. 60 osób. Prosimy o przestrzeganie tych zasad.
12.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej świątyni trzech naszych Parafian: † śp. Lecha Warzec, Zygmunta Rechnio i Stanisława Bednarka. Polecajmy ich wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
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 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

