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Prawidło tygodnia:
„Z naszego postępowania i życia ludzie dalecy od Chrystusa i niechrześcijanie powinni bez książki poznać Ewangelię”.
- bł. Karol de Foucauld)
Rozpoczynając XIII Tydzień Biblijny,
sprawdź swoją wiedzę na: www.biblionerzy.pl/

CZYTANIE I
Dz 3, 13-15. 17-19
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się
Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i
Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę
życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz
teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie
się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
*
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją
modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan
swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć
bezpiecznie.

CZYTANIE II
1 J 2, 1-5
Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego
przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego
naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

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

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

EWANGELIA
Łk 24, 35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja je-

jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz
gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i
spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które
mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».
Rozważanie
Wy jesteście świadkami.
Wy jesteście świadkami tego. Świadectwo. Krzyż w kościele, na kościele i obok kościoła. Przy drodze na wsi, w mieście i w polu. Na szyi u księdza, u urlopowicza na plaży, u dziennikarki w telewizji. U dzieci, bo komu
jak komu, ale własnym dzieciom chcemy przekazać swoją prawdę, bo je kochamy. „Zmartwychwstanie niesie prawdę o krzyżu. Jest to informacja bardzo konkretna. Mianowicie: to miłość zwycięża śmierć. Krzyż odsłania nam
nowe oblicze Boga objawione przez Jezusa. Oblicze Boga jest takie, jakie objawił nam Jezus Chrystus” / Ks. Stanisław Ormanty TCh, Żywe bowiem jest
słowo Boże, 2018, część I, s. 495 /. Wydarzenie było wielkie, historyczne,
kosmiczne i wyrażenie „kościółkowi” tutaj nie pasuje. Profesor matematyki z
Meksyku pisał kilka tygodni temu w „Naszym Dzienniku”, że są na świecie
dwa przedmioty uczynione nie rękę ludzką - Całun i Obraz Matki Bożej w
Guadelupie. Widzenie i wiara związane są z jednym warunkiem: z miłością
Jezusa. Są świadkowie Zmartwychwstałego. Jezus Zmartwychwstały ukazuje
się uczniom. „Charakterystyczna jest wypowiedź Jezusa, powtórzona aż trzykrotnie: „Ja jestem”. „Ja jestem” to samoobjawienie się Boga” / j.w. 460 /.
Korona.
Utulić Jego głowę z pierwszymi włosami
w Betlejem pod gwiazdą uprzejmie schyloną
w Nazarecie głaskaną Maryi rękami
Kto przytuli do siebie z koroną cierniową / ks. Jan Twardowski, Wiersze
1993, s. 263 /.
Jezus dał wiele dowodów o swoim zmartwychwstaniu: pusty grób,
świadectwo aniołów, ukazanie się uczniom w drodze do Emaus, ukazuje się
Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku, pokazuje swoje rany, zasiada z

nimi do stołu, ma realne ciało, przechodzi przez zamknięte drzwi, nagle znika. Ewangeliczne opisy o ukazywaniu się Jezusa Zmartwychwstałego odczytywane są do trzeciej niedzieli wielkanocnej. Bardzo często jest wyrażenie:
Jezus stanął pośrodku. Jak ołtarz w kościele. Dodajmy jeszcze Całun.
Jezus jest tam, gdzie się o Nim mówi. Ukazuje się jako żyjący i za takiego chce być uznany. Jezus zmartwychwstały nosi rany ukrzyżowania, które świadczą o Jego miłości. W słowach „Pokój wam” Jezus nie tylko życzy
pokoju, ale On im ten pokój przynosi. Jan Ewangelista ukazuje ścisły związek między wiedzą i miłością, między poznawaniem i miłowaniem.
Co znaczy być chrześcijaninem? Pyta Jan Paweł II? O odpowiada: dzisiaj tak samo jak wówczas w pierwszym pokoleniu wyznawców Chrystusa znaczy przyjmować w dalszym ciągu świadectwo Apostołów, naocznych
świadków. Znaczy wierzyć tą samą wiarą, jaka powstała w nich dzięki czynom i słowom Chrystusa, potwierdzonym przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. I my sami staniemy się także świadkami Chrystusa. Być chrześcijaninem to być także świadkiem Chrystusa.
Świadkiem jest ten, kto widział, uczestniczył w wydarzeniach, o których
świadczy. Apostołowie ciągle podkreślali, że głoszą to, „co ujrzeliśmy naszymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” / 1 J 1,1 /.
ks. Stanisław Stradomski
***
Kończy się miesiąc kwiecień.
Przypominamy, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego
każdy ma możliwość przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji
gotówkowych) na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Stefana.
Zachęcamy wszystkich do udzielenia wsparcia temu Zespołowi. Otrzymane
fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub
lekarstw dla osób potrzebujących. Szczegółowe informacje można znaleźć w
gazetce parafialnej:
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas
należy odpowiednio wypełnić deklarację.
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37:
- w pkt. 132 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 133 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 134 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 135 koniecznie zaznaczyć X

CYKL O CAŁUNIE TURYŃSKIM - cdn.
•Kolejny

i niemożliwy do wyjaśnienia fakt - brak jest śladów odrywania ciała
Chrystusa od płótna - nie ma śladów przesunięcia drobinek krwi, które MUSIAŁYBY wystąpić, gdyby Tego martwego człowieka z Całunu ściągano. Cokolwiek, jeśli odrywa się z zaschniętej rany, nie odpada pod idealnym kątem
prostym. To jest niemożliwe. Zawsze pod mikroskopem widać przesunięcia
w różnych kierunkach !
• Badania genetyczne potwierdzają, że krew na Całunie ma 2000 lat !
• Ślady krwi, co również jest niewytłumaczalne, są nadal czerwone !
• Odnaleziona na nim krew składa się z hemoglobiny i daje pozytywny test
na obecność surowicy i albumin, a więc bez wątpienia należy do człowieka !
• Badania genetyczne krwinek z Całunu, które przeprowadzili specjaliści od
badań DNA, w sposób jednoznaczny datują wiek krwinek, a tym samym także wiek Całunu na pierwsze stulecie naszej ery, na czasy życia Jezusa Chrystusa !
• Ujawniono, że w skład substancji wizerunku wchodzi bilirubina. Wątroba
rzadko uwalnia tą substancję do krwi. Dzieje się tak np. podczas ogromnego
wysiłku jaki mógł być w czasie męki.
•Układ plam krwi na Całunie był identyczny jak na Chuście z Oviedo ! Nie
ma dziś wątpliwości, że oba te płótna okrywały tę samą osobę, tylko w innych momentach. Wszystkie ślady pozostawione na obu materiałach zgodne
są również z biblijnym opisem męki, śmierci i pogrzebu Jezusa Chrystusa !
• Na całunie występuje grupa krwi AB. Grupę AB ma jedynie u 4-5% populacji ludzkiej, najczęściej natomiast jest spotykana wśród Żydów (18%)
Ślady na całunie zostały porównane z Tuniką z Argeneuil, gdzie pokrywały
się z ranami na Całunie Turyńskim na plecach. Również ślady z Całunu Turyńskiego, Całunu z Manopello i Chusty z Oviedo idealnie się pokrywają !
• Na powiekach Jezusa Chrystusa odkryto dwie monety z brązu o średnicy 15
milimetrów. Pochodzą one z szesnastego roku panowania Tyberiusza, tzn. z
roku 29-30 n.e. Po jej powiększeniu mikroskopem elektronowym okazało
się, że to jest lepton Piłata. Leptony były bite w czasie, kiedy Piłat był namiestnikiem Palestyny, w latach 26 do 36 n.e. Jest również na niej napisane
(w języku łacińskim): Cesarzowi Tyberiuszowi.
•Na Całunie zidentyfikowano 58 różnych gatunków roślin, których pyłki zostały na nim. Spośród nich, tylko 17 stanowiły rośliny rosnące w Europie,
pozostałe 41 charakterystycznych było natomiast dla flory Azji i Afryki. Istnieje natomiast tylko jeden obszar geograficzny, w którym spotyka się aż 38
z tych 41 rodzajów pyłków – jest to Judea !
• Splot tkaniny z której wykonany jest Całun jest identyczny ze splotem stosowanym w całunach pogrzebowych odnajdywanych w żydowskich grobach
datowanych mniej więcej od 40 roku p.n.e. do 73 roku n.e.

• Na całunie widać sam fakt biczowania oraz koronowania cierniem. Widać
przebity bok, potwornie zniszczoną jamę brzuszną. Chrystus był maltretowany przed śmiercią. Miał rozbity łuk brwiowy, zmiażdżony nos, spuchnięte
usta od uderzeń i złamaną kość jarzmową. Na Jego twarzy, pomimo ogromnego cierpienia, nie widać złości !!
• Nie ulega wątpliwości, że człowiek z Całunu został przybity do krzyża.
Gwoździe wbito w nadgarstki, by nie rozerwać rąk. Organizm był tak wyczerpany wcześniejszym biczowaniem i całą drogą krzyżową, że aż pękały pęcherzyki płucne. Ból podobny do rozrywanego serca i męki topielca ! Bezpośrednią przyczyną śmierci było niedotlenienie płuc, wlanie się płynu do osierdzia
i pęknięcie serca !
• Wśród licznych dowodów potwierdzających autentyczność, znajdują się
szczegółowe badania ran spod "korony cierniowej". Wypływ krwi zgadza się
z rozmieszczeniem żył i tętnic ! Nie mogło to więc być średniowieczne fałszerstwo, gdyż układ krwionośny odkryto dopiero w XVI wieku.
• Całun potwierdza absolutną wierność anatomiczną, niemożliwą do zrealizowania w średniowiecznym obrazie.
•Szczegóły anatomiczne postaci jak i ślady ran na płótnie są z punktu widzenia medycyny zbyt dokładne, by mogły być dziełem malarza ! Całun oddaje
całość tej męki w sposób wręcz anatomiczny !
•Na Całunie widać także przebity włócznią bok. Rana ta odpowiada wielkością i kształtem ostrzom ówczesnych włóczni !
•Osoba na Całunie nie ma pępka ! ! !
• Z rany polała się krew (czerwone ciałka) oraz bezbarwne osocze (czyli dla
postronnego świadka krew i woda), które wytrąca się u osoby martwej, jeszcze przed stężeniem ciała. Ta sama krew wypłynęła z nosa i znajduje się zarówno na twarzy Chrystusa z Całunu Turyńskiego, jak i na Chuście z Oviedo !Krew spływająca po rękach Jezusa Chrystusa pod różnymi kątami świadczy o pozycji Jego ciała na krzyżu. Widać też chwilowe podciągania się na
lewej ręce w celu nabrania powietrza. Kąty spływania krwi byłyby nie do
podrobienia przez malarza w tamtych wiekach !
• Stwierdzono brak otarć na szacie Chrystusa od belki na ramionach spowodowanych warstwą płótna. Jest to dziwne, gdyż skazańców krzyżowano zwykle nago. Można to wytłumaczyć prawem rzymskim. Otóż znane były dwie
kary chłosty: pierwsza - 40 razów, oraz druga - chłosta do zemdlenia. Ilość
razów postaci na Całunie dochodzi do 120. Musiał to więc być ten drugi sposób. Po chłoście drugim sposobem skazańca wypuszczano, o czym świadczą
słowa Piłata w Ewangelii św. Łukasza: "Każę więc go wychłostać i uwolnię".
Piłat, przymuszony przez Sanhedryna, musiał więc ukryć chłostę. Zrobił to
przez nałożenie mu szaty !

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 19 IV
6.30 +Józefa PRZYCHODZEŃ (greg 17)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Lecha WARZEC w miesiąc po
pogrzebie i + Alicje WARZEC
17.30 + Hipolita SULEJA (greg 17)
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 17)
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 + Stanisława (m) BEDNAREK w
miesiąc po pogrzebie
WTOREK 20 IV
6.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Henryki UKLEJA z okazji 70-tych urodzin i
za jej rodzinę
8.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ (greg 18)
8.00 + Wojciecha KOZAKIEWICZA
17.30 + Hipolita SULEJA (greg 18)
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 18)
18.30 W int. Akcji Katolickiej
18.30 + prof. Witolda BARTNIKA
ŚRODA 21 IV
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 19)
8.00 O powrót do zdrowia dla Anny
17.30 +Józefa PRZYCHODZEŃ(greg 19)
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 19 )
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
+ Alicję WARZEC
•
+ Krystynę ZALEWSKĄ
•
+ Urszulę MOKRZAŃSKĄ
•
+ Andrzeja BRZOZOWSKIEGO
CZWARTEK 22 IV
6.30 + Jerzego PESZKA
8.00 O opiekę św. Rodziny i umocnienie wiary w rodzinie Elżbiety i Tomasza
oraz Roberta i Jadwigi
8.00 O potrzebne łaski i powrót do
zdrowia dla Moniki i Barbary
17.30 + Hipolita SULEJA (greg 20)
17.30+Józefa PRZYCHODZEŃ(greg 20)
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 20)

PIĄTEK 23 IV – ŚW. Wojciecha
6.30 Dziękczynna za beatyfikację
Matki Założycielki – Franciszki Siedliskiej z prośbą o kanonizację
8.00 Dziękczynna za przeżyte lata z
prośbą o Boże błogosław. dla Janiny
SZWARC z okazji 75-tych urodzin
8.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ (g 21)
17.30 ++ Jerzego, Jana, Jerzego,
Władysławę OLAKÓW i ++ z rodziny
SKRZYPCZAKÓW
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 21)
18.30 + Hipolita SULEJA (greg 21)
18.30 + Joannę CHOCHEL w miesiąc
po pogrzebie
SOBOTA 24 IV – ŚW. JERZEGO
6.30 O łaskę zdrowia dla Krzysztofa
8.00+Józefa HARASIMIUK i + z rodz.
8.00 O opiekę św. Rodziny i umocnienie wiary w rodzinie Rafała i Honoraty oraz Tomasza i Iwony
17.30 + Hipolita SULEJA (greg 22)
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 22)
18.30 + Rafała WÓJCIKA
18.30 +Józefa PRZYCHODZEŃ(g 22)
NIEDZIELA 25 IV – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.00 ZA PARAFIAN
8.30 + Hipolita SULEJA (greg 23)
8.30 ++ Krystynę MARUSZEWSKĄ,
Tadeusza JANUSZA, Pawła, Jadwigę i
Stanisława KASZUBSKICH i Józefa
SZYMCZAKA
10.00 +Józefa PRZYCHODZEŃ (g 23)
11.30 + Wandę w 1 rocz śm oraz ++ z
rodz. JANISZEWSKICH i MUSZYŃSKICH
13.00 O Boże błogosławieństwo dla
Marii z okazji 18-tych urodzin oraz dla
Jana w 20 rocz urodzin z rodziny
CZAJKOWSKICH
17.00 + Ryszarda NAWROCKIEGO
19.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 23)

Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Wielkanocna
18 kwietnia 2021
1.Zakończyliśmy Tydzień Miłosierdzia w Kościele powszechnym,
a dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny w Kościele Polskim, tym razem pod hasłem „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Postarajmy się uczynić najbliższe dni czasem bliskiego spotkania ze Słowem Bożym
odkrywanym wspólnie we Mszy św. i osobistej modlitwie.
2.W najbliższą sobotę (24 IV), w godz. 10.00 do 11.00, zapraszamy po odbiór
paczek osoby objęte działalnością Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękujemy
również tym, którzy złożyli na ten cel swoje ofiary do puszki przy figurze św.
Antoniego. Zapraszamy też nowe osoby, które chciałyby podjąć posługę w
Zespole Caritas w ramach przygotowania lub dystrybucji paczek.
3.Do końca kwietnia Msze św. inicjacyjne i wtorkowe spotkania formacyjne
dzieci przygotowujących się do I. Komunii św. są odwołane. Wraz z rozwojem sytuacji pandemicznej w kraju i powrotem dzieci do szkół będziemy
przekazywać drogą elektroniczną dalsze informacje o przygotowaniach do I.
Komunii dzieci, która odbędzie się 19 czerwca.
4.Prosimy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele znanych wszystkim zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka/ Komunia św. przyjmowana u szafarza udzielającego jej według zapowiedzianego sposobu). Do
momentu złagodzenia obostrzeń kościół wciąż będzie dostępny, tak jak dotychczas, jedynie w ograniczonym ilością osób wymiarze.
5.Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: KRYSTIAN PLONA, kawaler i EWA MARIA MIELESZKIEWICZ, panna, oboje z naszej Parafii – zapowiedź I. RAFAŁ KUKLEWICZ, kawaler z naszej Parafii i RENATA
MAGDALENA BIAŁY, panna z parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim – zapowiedź I. Narzeczonych polecamy modlitwie Parafian. Ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych do zawarcia małżeństwa pomiędzy wymienionych osobami, proszony jest o kontakt z duszpasterzami.
6.W tym tygodniu pożegnaliśmy naszą śp. Parafiankę: † Alicję Warzec. Polecajmy ją 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

