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Prawidło tygodnia:
„Dobry pasterz to pasterz, który odpowiada pragnieniom Chrystusa”.
- św. Jan Maria Vianney

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
odbędzie się 12.09.2021 o 12.00 w Warszawie

CZYTANIE I
Dz 4, 8-12
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu
chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i
całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego
wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu
ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym
przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».
Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, †
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać
ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących †

stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę
Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

CZYTANIE II
1 J 3, 1-2
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA
J 10, 11-18
Jezus jest dobrym pasterzem
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie
są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przy-

przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden
pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
Rozważanie
Niedziela Dobrego Pasterza
Mario - mówi Jezus do Marii Magdaleny po swoim Zmartwychwstaniu - teraz Go poznała. Zostań z nami - mówią Apostołowie do Jezusa - poznają Go przy łamaniu chleba. Idźcie i głoście Królestwo Boże. Głoście z miłością - mówił Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński do nas w dniu święceń.
W Ewangelii Jana Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem / 10,11 /.
Dobrym, ponieważ oddaje swoje życie za owce. Kościół w Liturgii Wielkiego
Piątku śpiewał zabitemu Chrystusowi przejmującą pieśń: „Odszedł Pasterz
od nas, zdroje wody żywej. Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud”. Jezus jest Dobrym Pasterzem, ta dobroć przejawia się w oddaniu życia za owce.
Obraz pasterza na kartach Biblii wyraża najbardziej konkretne wyobrażenie
miłości Boga ku człowiekowi.
Aby odkryć zmartwychwstałego Jezusa, trzeba odkryć Jego słowo.
Jeśli nie zna się Jego słowa, tak naprawdę nie ma znajomości z Jezusem.
Przy Dobrym Pasterzu człowiek sam staje się dobry. Dobry Pasterz daje swoim owcom dobrą paszę, czyli prawdę. Poznanie jest wyrazem troski, dlatego
pasterz zna swoje owce po imieniu, ale również one poznają pasterza. Gdy
poznaje się człowieka, to wyraża się zainteresowanie jego osobą oraz tym, co
jest dla niego ważne, co stanowi jego osobisty świat.
1.Kapłan człowiek modlitwy i duszpasterz
2.Kapłan jest szafarzem sakramentów
3.Kapłan przewodzi wspólnocie wierzących na drodze do zbawienia
Oto dlaczego czwarta Niedziela wielkanocna mówiąc o Dobrym Pasterzu przypomina nam o tych, którzy są wybrani i posłani, aby przedłużać w
czasie i w przestrzeni posłannictwo Chrystusa, biskupi i kapłani, i przypomina też sprawę powołań. Kiedy modlimy się, dostrzegamy łatwiej pola, jak
bieleją na żniwo i rozumiemy znaczenie słów, które Chrystus wypowiedział
patrząc na nie: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” / Mt 9,38 / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 268 /.
„Potęga miłości okazanej w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
stała się wyłączną inspiracją i jedyną siłą, w imię której przemawiali apostołowie: „w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a
którego Bóg wskrzesił z martwych / Dz 4,10 /. W imię Chrystusa czynili także znaki, przywracając zdrowie ludziom chorym i skazanym na cierpienie. I z

tą pewnością, która wypływa ze światła i z mocy samego Ducha Świętego,
apostołowie głosili zbawienie w Jezusie Chrystusie, jedynie w Nim: „I nie ma
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” / Dz 4,12 /. Dzisiejsza
liturgia wielkanocna pełna jest prawdy o zbawieniu. „Zbawić” znaczy właśnie
obdarzyć miłością” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 265 /.
Chrystus jako Dobry Pasterz jest szczególnym natchnieniem dla powołań kapłańskich i zakonnych pośród Ludu Bożego. To z myślą o nich niedziela dzisiejsza jest głównym „dniem powołań” w całym Kościele - pisze Jan
Paweł II.
W najbliższy czwartek przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku znajduje się pomnik upamiętniający zamordowanie 2779 polskich księży podczas ostatniej wojny. Pomnik ten ufundowany został w 1965 i przedstawia
Chrystusa frasobliwego.
ks. Stanisław Stradomski
***
CYKL O CAŁUNIE TURYŃSKIM
• Odkryto również ślady aktu zgonu Jezusa Chrystusa ! W okolicach twarzy
Chrystusa z Całunu zostały odkryte greckie i łacińskie litery. Dzięki analizie
komputerowej zostały odkryte następujące napisy: INNECEM (od łac. "in
necem ibis" — "na śmierć"), NNAZAPE(N)NUS (Nazareńczyk), IHSOY
(Jezus), IC (Iesus Chrestus), litery IBE(R?) zostały odczytane jako
„Tyberiusz”, PEZO – "zaświadczam", (O)PSE KIA(THO) – "zdjęty wczesnym
wieczorem".
• Po wielu próbach i badaniach naukowcy jednoznacznie stwierdzili, że na
dzień dzisiejszy, żadna technika naukowa, którą dysponujemy NIE JEST W
STANIE UZYSKAĆ TAKIEGO EFEKTU ! NIE JEST MOŻLIWE wykonanie
drugiego takiego całunu ! Po sześciu latach! stosowania supernowoczesnych
laserów! udało się to tylko w 30%!!). Jedyna wg nich możliwa hipoteza, to
"kontrolowany błysk termojądrowy". Jednak te trzy słowa przeczą sobie jeśli termojądrowy, to nie błysk; jeśli błysk to nie kontrolowany; jeśli reakcja
kontrolowana to nie termojądrowa.
• Całun powstał przez krótkotrwałe wydzielenie energii. Niewiarygodnie
krótkotrwałe! Muśnięcie energii! Człowiek z Całunu po prostu wyemanował!
Wyemanował na wszystkie strony! Innego wyjaśnienia nie ma ! Teoria błysku – czyli ogromnej energii, która uwolniła się w niebywale krótkiej chwili,
tak, że nie zniszczyła materiału – jest JEDYNĄ teorią, która jest w stanie
wyjaśnić powstanie Całunu Turyńskiego !
• Żadna z krytycznych koncepcji powstania wizerunku Chrystusa
na Całunie nie wytrzymała na dłuższą metę krytyki ! !
„Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,18)
źródło: Miłujcie się

Intencje mszalne
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
***
Apel Społeczności Szkoły Podstawowej nr 190 im. Orła Białego
Szkoła Podstawowa przy ul. Zwierzynieckiej 10 została zgłoszona do konkursu o remont stołówki wartego 80 000 zł, zorganizowanego przez firmę Amica. Konkurs polega na uzbieraniu największej ilości głosów (jednego dnia
można oddać tylko jeden głos z jednego maila).
Aby oddać głos należy:
• Zarejestrować się na stronie kolorowestolowki.amica.pl (należy posłużyć
się swoim mailem i utworzyć nowe hasło do konta na tej stronie).
• Znaleźć naszą szkołę po kodzie pocztowym 00-719, powyżej 350 uczniów
i kliknąć „Oddaj głos” i głosować tak codziennie do 15.05.2021.
Jeśli szkoła uzbiera największą ilość głosów stołówka zostanie wyremontowana z funduszów firmy Amica. Z góry dziękujemy za oddane głosy.
***
Zapowiedź
Rok temu powstała w Warszawie poruszająca litania. Miała być majowa, loretańska, ale - jak przyznaje Grzegorz Kiciński, myśli zamiast poszybować do
nieba, osiadły na ziemi. "Klatka schodowa, parter wysokościowca, z balkonem i kwiatami graffiti na murze. Tu mieszka dziś Maryja. Właśnie skończyła prasować i zabiera się za kolację. Zamiast chodzić wśród aniołów i gwiazd,
wybrała twoje mieszkanko na blokowisku z tajemnicami ukrytymi za tysiącem firanek. Trudno ją rozpoznać, bo utożsamia się z każdym grymasem
bólu i skurczem serca, a ubiera się w kolory wszystkich zagubień i lęków. To
miała być Litania Loretańska, ale… serce powiedziało inną" - pisze Grzegorz. Grzegorz Kiciński jest prezesem Fundacji Aniołów Miłosierdzia, wspierającej hospicjum dla dorosłych i dzieci na Litwie. To pierwsze tego typu placówki w tym kraju. Ich organizatorką jest s. Michaela Rak ze Zgromadzenia
Jezusa Miłosiernego. Jest też poetą i muzykiem. Za tydzień publikacja.

PONIEDZIAŁEK 26 IV
6.30 O łaskę beatyfikacji Sługi Bożej S.
Małgorzaty BANAŚ
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 24)
8.00 + Jana PASTUSZKA w 5 rocz śm
17.30 + Ryszarda DOMINIK w 21 rocz
śm
17.30 ++ Stanisławę, Krystynę i Franciszka
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 24)
18.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
24)
WTOREK 27 IV
6.30 Za Matkę Generalną, S. Prowincjalną, Siostry Przełożone i Siostry
Radne
8.00 + Bogumiła POLKOWSKIEGO
8.00 O łaskę uwolnienia z nałogów i
Boże prowadzenie dla Czesława
17.30 + Hipolita SULEJA (greg 25)
17.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
25)
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 25)
18.30 + Marię SOWA w miesiąc po
śmierci
ŚRODA 28 IV
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 26)
8.00 + Józefa PRZYCHODZEŃ ( greg
26)
17.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 26 )
17.30 + Mirosława GIZIEWICZA w 11
rocz śm
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
+ Apolonie MARCINIAK
CZWARTEK 29 IV – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ
6.30 W intencjach S. Karen - imieninowa
8.00 + Stefana PYZĘ
8.00
17.30 + Hipolita SULEJA (greg 27)
17.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
27)
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 27)

PIĄTEK 30 IV
6.30 S. Franczeskę ONLEY
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 28)
8.00
17.30 + Zbigniewa LEWANDOWSKIEGO w 2 rocz śm
17.30 ++ Halinę, Antoniego, Jana
TERLIKOWSKICH oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 28)
18.30 + Józefa PRZYCHODZEŃ(g 28)
SOBOTA 1 V – ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
6.30 Dziękczynna za opiekę św. Józefa w naszych posługach
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 + Hipolita SULEJA (greg 29)
8.00 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
29)
17.30 + Mariana FLISOWSKIEGO w
26 rocz śm
17.30 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
(greg 1)
18.30 + Henryka BARTKOWIAKA
(greg 1)
18.30 + Teresę NOSOWICZ (greg 29)
NIEDZIELA 2 V – V NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7.00 + Teresę NOSOWICZ (greg 30)
8.30 + Zygmunta
10.00 + Józefa PRZYCHODZEŃ (greg
30)
10.00 ++ Halinę, Zofię i Hannę oraz
Zygmunta, Ryszarda i Zbigniewa
KLIMCZEWSKICH
11.30 + Henryka BARTKOWIAKA
(greg 2)
13.00 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
(greg 2)
13.00 + Zygmunta RECHNIO ( w dniu
imienin, 2 miesiące po śmierci) oraz +
Małgorzatę SIWEK (19 rocz śm) i Zofię Antoninę RECHNIO
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
19.00 + Hipolita SULEJA (greg 30)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

Ogłoszenia Parafialne - 1/2
1.Dzień dzisiejszy zwany Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna specjalny
Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa oraz Życia konsekrowanego.
Na specjalne nabożeństwo w intencji już powołanych oraz nowych powołań
zapraszamy dzisiaj na godz. 18.00. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.
2.Z radością informujemy, że Papież Franciszek zatwierdził nowy termin
beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz
Służebnicy Bożej Matki Elżbiety Róży Marii Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża. Uroczystość ta odbędzie się w Warszawie dnia 12 września 2021 roku. Wszystkie szczegóły przygotowania do tego wyjątkowego
wydarzenia będziemy sukcesywnie przekazywać do wiadomości.
3.Do końca kwietnia Msze św. inicjacyjne i wtorkowe spotkania formacyjne
dzieci przygotowujących się do I. Komunii św. są nadal odwołane. Planujemy jednak wznowienie spotkań wraz z początkiem maja i powolną normalizacją sytuacji pandemicznej w kraju. Szczegóły nowego planu będziemy
przekazywać drogą elektroniczną i przez Zespół organizacyjny I. Komunii.
4.W najbliższą I. sobotę miesiąca (1 V) zapraszamy na Mszę św. w intencji
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi na godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na wspólny różaniec z
rozważaniami. Tego dnia kapłani odwiedzą chorych z normalną posługą
sakramentalną. Początek wizyty od godz. 10.00.
5.Od soboty (1 V) rozpoczynamy również nabożeństwa majowe, które przez
cały miesiąc będą sprawowane o godz. 18.00, pomiędzy wieczornymi Mszami św.
6.W przyszłą niedzielę (02 V) Msza św. w intencjach członków Kół Żywego
Różańca w naszej Parafii zostanie odprawiona o godz. 17.00. Niestety, z
racji obowiązujących rygorów pandemicznych, spotkanie całej Wspólnoty
na razie nie może się odbyć.
7.Stale apelujemy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele znanych
wszystkim zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia
św. przyjmowana u szafarza udzielającego jej według określonego sposobu). Do momentu złagodzenia obostrzeń dostęp do kościoła jest ograniczony wyznaczoną ilością osób uczestniczących w nabożeństwach. Podobnie
ma się rzecz z kolędą, zapowiadaną na czas po Świętach Wielkanocnych.
Nie możemy jej na razie rozpocząć ze względu na poważną sytuację epidemiczną. Wszyscy oczekujemy na nowe zarządzenia w tej sprawie od władz
kościelnych i resortu zdrowia.

IV Niedziela Wielkanocna
25 kwietnia 2021
8.Sakramentalny
związek
małżeński
zamierzają
zawrzeć:
KRYSTIAN PLONA, kawaler i EWA MARIA MIELESZKIEWICZ, panna,
oboje z naszej Parafii – zapowiedź II. RAFAŁ KUKLEWICZ, kawaler z naszej
Parafii i RENATA MAGDALENA BIAŁY, panna z parafii św. Antoniego z
Padwy w Mińsku Mazowieckim – zapowiedź II. MARCIN KOWALSKI, kawaler z parafii Imienia NMP w Międzylesiu i BARBARA MARIA KOPAŁA,
panna z naszej Parafii – zapowiedź I. Narzeczonych polecamy modlitwie naszych Parafian. Ktokolwiek wie o przeszkodach wynikających z prawa kanonicznego do zawarcia sakramentu małżeństwa pomiędzy wymienionymi
osobami, proszony jest o kontakt z duszpasterzami.
9.Z władzami Archidiecezji warszawskiej został ustalony nowy termin Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży naszej Parafii. W maju rozpoczniemy
ostatni cykl spotkań przygotowawczych dla Kandydatów z obu grup wiekowych. Uroczystość Bierzmowania ma się odbyć w naszej Parafii w niedzielę
20 czerwca.
10.Po raz ostatni w tym roku 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 dla osób potrzebujących. Szczegółowe informacje można znaleźć w gazetce parafialnej i na
stronie internetowej Parafii.
11.Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 190, z terenu naszej Parafii, ubiega
się o remont szkolnej stołówki w ramach konkursu, który organizuje jedna z
firm rynku AGD. Możemy im w tym pomóc głosując codziennie na tę Szkołę
przez Internet. Dokładny opis znajdziemy też w naszej gazetce. Zachęcamy
do lektury.
12.W tym tygodniu pożegnaliśmy naszą śp. Parafiankę: † Apolonię Marciniak. Polecajmy ją wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
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