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Prawidło tygodnia:
„Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych. Dla grzeszników
zstąpiłem na ziemię i dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie
zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia”.
- św. Faustyna Kowalska

CZYTANIE I
Dz 4, 32-35
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z
wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska
spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele
pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży,
i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na
wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.

*
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie
wydał.
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

CZYTANIE II
1 J 5, 1-6
Naszą siłą jest nasza wiara
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i
każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego
otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i
wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na
spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto
wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.
Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA
J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
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». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I
wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Rozważanie
I wy bądźcie radośni

Ktoś nie chodzi do kościoła, mówi, że w domu może się pomodlić. A
spowiedź? A przeżywanie misterium paschalnego?
„Oto wpatruję się w ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę” / Ps. 63 - Tęsknota za Bogiem /.
Odpuszczenie grzechów otwiera drogę do Ojca. Gdyby Tomasz siedział
w domu, nie spotkałby Jezusa. Efektem autentycznej wiary we wspólnocie
wierzących jest jedność. Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii
stanowi centrum życia Kościoła. „Niedziela powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany” / Katechizm
2177 /.
Uczniowie uradowali się ujrzawszy Pana - to jest radość, która ma korzenie w miłości ukrzyżowanej i zmartwychwstałej. Pokój i radość są darem
zmartwychwstałego Pana. Jezus zmartwychwstały, aby dać się poznać, pokazuje przebity bok i ręce - znaki ukrzyżowania. „A przecież bez uczestniczenia
w życiu Kościoła trudno mówić o czyjejś wierze. Trudno otwierać się na kogoś, kto nam nie dowierza, nie ufa, albo zamyka się w sobie. Niewiara zamyka, odcina i pozostawia gdzieś na zewnątrz. Tomasz jest taki jak my” / Ks.
Stanisław Ormanty TCh, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne, cz. I, s.
548 /.

Obraz „Jezu ufam Tobie” przedstawia Jezusa, który w dniu zmartwychwstania ukazuje się Apostołom w zamkniętym Wieczerniku i ustanawia sakrament pojednania. W słowach „ufam Tobie” ważne jest, komu ufam.
Miłosierdzie jest miłością objawiającą się w świecie, w którym jest zło. Zło
nie jest ostatnim słowem, - ostatnim słowem jest miłosierdzie. Miłosierdzie
jest potężniejsze od zła - w tym jest źródło nadziei.
„W imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w
duchu Jego mesjańskiego posłannictwa, które trwa w dziejach ludzkości,
podnosimy nasz głos i błagamy, aby raz jeszcze na tym etapie dziejów objawiła się owa Miłość, która jest w Ojcu, aby za sprawą Syna i Ducha Świętego
okazała się obecna w naszym współczesnym świecie i potężniejsza niż zło;
potężniejsza niż grzech i śmierć” / Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” - O Bogu bogatym w miłosierdzie - 30 listopada 1980 r. /.
Dnia 5 maja 2000 r., w roku Jubileuszu Odkupienia, w siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłoszono postanowienie papieża Jana Pawła II, aby w Mszale Rzymskim po tytule „II niedziela
Wielkanocna” dodać określenie „czyli Miłosierdzia Bożego”. Zatem niedziela
zamykająca oktawę wielkanocną wskazuje na największy przymiot Boga Jego miłosierdzie. Nową przeznaczoną dla ok. 5 tysięcy osób bazylikę Miłosierdzia Bożego konsekrował w 2002 roku papież Jan Paweł II, który podczas tej uroczystości zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Kształt świątyni nawiązuje do promieni wychodzących w wizji siostry Faustyny z Serca
Pana Jezusa.
W 16 rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia br., zadzwonił ktoś do
mnie i mówi: nie przypuszczałam, że to już 16 lat, jak Jan Paweł II nie żyje.
Ludzie tęsknią za Janem Pawłem II. W ostatnim dniu Jego życia zanotowałem: Dlaczego ludzie stoją i nie chcą odejść? / Dziennik Proboszcza, 2008, s.
122 /. Już dwa dni po śmierci Jana Pawła II, 4 kwietnia, podpisano do druku
książkę pt. - „I wy bądźcie radośni”. „Nauczanie Jana Pawła II to niewyczerpana kopalnia diamentów. Niniejsza książka zawiera te najpiękniej wyszlifowane - wspaniałe brylanty. Książka zawiera słowa Ojca, który odszedł, ale
pozostawił wskazówki, jak żyć, aby być radosnym” / Od wydawcy /.
„Wielkość i godność człowieka polega na tym, że jest on dzieckiem Bożym i
został powołany, by żyć w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem” / s. 124 /.
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych
pokoleń” / s. 94 /.
„Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości
miłosiernej. Niech powstrzyma zło” / s. 133 /.
„Kładziemy na tym ołtarzu, na oczach całego świata, nasz głód wolności” /
Zakończenie Światowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii 1976 r. /.
ks. Stanisław Stradomski

Kronika - rok 1999

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 12 IV
6.30+ Teresę GERMAN w 6 rocz śm oraz
Franciszka, Janinę, Kazimierza, Michała i
z rodziny oraz Witolda i Alinę
8.00 O łaskę zdrowia dla Joanny
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 10)
17.30+Jacentego, Celestyna Parafinczuków, Irenę BRZEŹNIAK, Beatę i Tomasza
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 10)
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez wstawiennictwo Bł. Marii od P.J.
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
19.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ(greg10)
WTOREK 13 IV
6.30O zdrowie, potrzebne łaski dla Janiny
8.00 Dziękczynna za powrót do zdrowia
Hanny
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 11)
17.30 + Ryszarda (m) MLONKE – od
nauczycieli ze szkoły Sióstr Nazaretanek
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 11)
18.30 Int. Zbiorowa do M.B Fatimskiej:
•
+ Ewę DODD w 1 rocz śm
18.30+Józefa PRZYCHODZEŃ (greg 11)
ŚRODA 14 IV
6.30 + Romana FINK
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 12)
8.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ(greg 12)
17.30+Edwarda GRYCZA w 49 rocz śm i
zm z rodz. GRYCZÓW i ŁODZIŃSKICH
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 12 )
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•+ Marię SOWĘ (tydzień po pogrzebie)
•+ Jerzego GAJA (tydzień po pogrzebie)
•+Annę JARYSZEK w 8 rocz śm i z rodz
CZWARTEK 15 IV
6.30 + Helenę KOSTRZEWA
8.00 + Lucynę JASIONEK
8.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ (greg 13)
17.30 ++ Aleksandra, Wiktorię, Wincentego i Władysława
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 13)
17.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla
Małgorzaty z okazji urodzin
18.30 + Hipolita SULEJA (greg 13)
18.30 +Marię SZAFRAN w 6 rocz śm,

Bolesława, Jadwigę i Piotra KOŁODZIEJCZYKÓW oraz zw z rodz. ZAGOZDONÓW
PIĄTEK 16 IV
6.30+Józefa PRZYCHODZEŃ (g 14)
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 14)
8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny KOBYLIŃSKIEJ
10.30 Msza św. pogrzebowa + Alicji
Teresy WARZEC
17.30 O Boże błogosł. dla Aleksandra
SMULKO z okazji 6-tych urodzin
17.30 +Teresę i Edwarda BALCERZAKÓW oraz Tadeusza SZERSZENIA
18.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla
Małgorzaty z okazji urodzin
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 14)
SOBOTA 17 IV
6.30 + Hipolita SULEJA (greg 15)
8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Roberta
z okazji imienin ( od grupy Odnowy w
Duchu Świętym)
8.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 15)
17.30 O Boże błogosł. dla Franciszka
SMULKO z okazji 4-tych urodzin
17.30 O Boże błogosławieństwo
dla ks. Proboszcza Roberta z okazji imienin od Żywego Różańca
18.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza
od Legionu Maryi
18.30+Józefa PRZYCHODZEŃ (g 15)
NIEDZIELA 18 IV
7.00 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
8.30 +Franciszka KOZŁOWSKIEGO w
6 rocz śm
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla małżonków Moniki i Łukasza
•
CHRZEST: Natalia ŁUKOWSKA
13.00 + Hipolita SULEJA (greg 16)
15.00 Msza św. inicjacyjna
17.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 16)
19.00 + Józefa PRZYCHODZEŃ (g 16)

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
CYKL O CAŁUNIE TURYŃSKIM - cdn.
• Wizerunek Jezusa Chrystusa na Całunie nie posiada periodyczności, czyli
„kierunkowości”, „powtarzalności” jakichkolwiek ruchów narzędzia nakładającego barwnik (barwnik, którego oczywiście nie było..). Oznacza to, że nie
mógł namalować go żaden artysta, gdyż nie można namalować obrazu bez
użycia pędzla ani barwnika !
• Z odległości do 90 cm wizerunek Jezusa niknie. To również wyklucza namalowanie obrazu. Malarz nie mógłby malować w momencie, gdyby nie widział, a nie jest w stanie malować z odległości większej niż zasięg ręki !
• Wizerunek Chrystusa odbił się jedynie na powierzchownej warstwie płótna, nie wnikając w ogóle w wewnętrzne struktury materiału. Na całej powierzchni obraz jest niewiarygodnie delikatny, ma zaledwie 40 mikronów
grubości ! A mimo to – co wykazały badania przeprowadzone przy użyciu
aparatury do badań kosmicznych – jest obrazem trójwymiarowym! Jest zaledwie muśnięciem, odpowiadającym grubości ściany komórkowej pojedynczego włókna materiału!
***
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
W najbliższą sobotę (17 IV) przypadają imieniny naszego
Proboszcza - ks. Roberta Tomasika. Pamiętajmy w modlitwie indywidualnej i wspólnotowej o Solenizancie. Dziękujemy poszczególnym grupom parafialnym za zamówione
Msze święte w intencji księdza Roberta, a ks. Proboszczowi
życzymy obfitości łask Bożych, potrzebnych sił i niegasnącego entuzjazmu do posługiwania dla dobra Parafii.
1.Dzisiejsza Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna kolejny, 77. Tydzień
Miłosierdzia przeżywany pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia.”
Jednym z czynów miłosierdzia jest jałmużna na rzecz potrzebujących. Z powodu pandemii nie zbieramy ofiar do małych puszek, ale pod figurą św. Antoniego, przy bocznym wyjściu z kościoła, jest ustawiona skarbona, gdzie
można składać swoje ofiary na ten cel. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom!
2.W ramach innego uczynku miłosierdzia, jakim jest modlitwa, dzisiejsze
nabożeństwo o godz. 18.00 będzie dedykowane ofiarom pandemii. Będziemy
się wspólnie modlić o dar życia wiecznego dla lekarzy, medyków, pielęgniarek, stomatologów, fizjoterapeutów, sanitariuszy, pań salowych i innych
przedstawicieli zawodów medycznych, Księży kapelanów i Sióstr zakonnych,
pracowników szpitali, którzy stali się bohaterami trwającej pandemii, oddając własne życie w czasie pełnienia swoich obowiązków przy posłudze zarażonym wirusem COVID. Miłosierdziu Bożemu powierzymy także wszystkich
zmarłych na tę chorobę w Warszawie, w Polsce i na całym świecie prosząc
Boga, aby pozwolił nam przezwyciężyć to zagrożenie i właściwie odczytać
znak, jakim jest choroba, dla naszych czasów.
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3.Dziś też o g. 15.00 odprawimy dodatkową Mszę św. w intencjach przedstawianych przez wszystkich członków Kół Żywego Różańca działających przy
naszej Parafii. Z racji na obowiązujące limity dostępności Kościoła prosimy,
aby każde Koło podczas tej Mszy św. było reprezentowane przez maksimum
3 osoby, oprócz tych, którzy zostali już zaszczepieni bądź są ozdrowieńcami.
Planowane również dzisiaj spotkanie członków Wspólnoty nie może się odbyć z powodu zaostrzonych rygorów pandemicznych.
4.Informujemy, że po zasięgnięciu opinii Rodziców postanowiliśmy zmienić
datę tegorocznej I. Komunii św. i przesunąć uroczystość na 19. dzień czerwca. Msze św. inicjacyjne i wtorkowe spotkania formacyjne dzieci są anulowane (aż do odwołania). Wszystkie aktualne informacje są przekazywane drogą
elektroniczną.
5.We wtorek (13 IV) zapraszamy na nabożeństwo fatimskie z modlitwą różańcową, które odprawimy pomiędzy wieczornymi Mszami św. Intencje
Mszy św. zbiorowej (o 18.30), sprawowanej przez pośrednictwo Matki Bożej
Fatimskiej, można przekazywać do wtorku w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
6.Prosimy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele znanych wszystkim zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka/ Komunia św. przyjmowana u szafarza udzielającego jej według zapowiedzianego sposobu).
Msza św. o godz. 6.30 będzie nadal sprawowana tylko z udziałem Sióstr Nazaretanek oraz osób, które zamówiły intencję mszalną o tej porze. Kościół
będzie otwierany dopiero o g. 7.30. Podobnie adoracja Najświętszego Sakramentu, normalnie rozpoczynająca się po południu o godz. 16.00, będzie
ogólnie dostępna dopiero od godz. 17.00 oraz, zwyczajowo, w czwartek po
ostatniej Mszy św. (do godz. 20.00).
7.W tym tygodniu pożegnaliśmy naszych śp. Parafian: † Marię Sowę i † Jerzego Gaja. 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

