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Prawidło tygodnia:
„Nasza dusza powinna być jak czysta szyba, przez którą można zobaczyć
Boga. Kurz i brud często ją plamią. Bóg chce i pomoże nam usunąć kurz
i brud, jeśli pozwolimy Mu to zrobić”.
- św. Teresa z Kalkuty

www.caritas.pl/projekty/
paczkadlaukrainy
Bezpłatne zajęcia dla
dzieci z Ukrainy
w Szkole Montessori
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam
wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę
i jałmużnę, † przyjmij nasze pokorne przyznanie się
do przewinień, które obciążają nasze sumienia,*
i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Amen.

CZYTANIE I
Wj 3, 1-8a. 13-15
Powołanie Mojżesza
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów,
zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.
Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się
przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!»
On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego
w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód».
Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców
naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię,
cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który
jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest
imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię
Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

CZYTANIE II
1 Kor 10, 1-6. 10-12
Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli
ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten

sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej
im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło
posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła
pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni
przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie
upadł.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.
EWANGELIA
Łk 13, 1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż
inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto
już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».
Rozważania
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Wezwanie do nawrócenia - temat dzisiejszej niedzieli. Pierwsze czytanie, Księga Wyjścia, rozdział 3 wiersz 14 Bóg podaje Abrahamowi swoje
Imię: „Jestem Który Jestem”, to znaczy, jestem takim bytem do którego istoty należy istnienie.
„Owocowanie człowieka zależy nie tylko od niego samego choć jest to
sprawa najważniejsza. Człowiek musi być wdzięczny Bogu za klimat w którym wzrasta, za całe otoczenie w którym żyje, za całą tradycję, za dom, za

ojczyznę. Bez tego nie można przynosić owocu, choć można wzrastać na
wzór karła” / O. Cherubin Pająk OFM, Ukażesz mi drogę życia, 2003, s. 79 /.
Człowiek wzrasta w środowisku. Tym środowiskiem jest Kościół, Ojczyzna,
Rodzina. Odchodzimy od tych wartości. Nawracać się to najpierw zatrzymać
się na drodze, po której idziemy. Potem zmiana kursu. Wielki Post to czas
nawrócenia. Skoro tak są rozbawieni, jak do nich mówić o pokucie? To nie ci
są nawiedzeni którzy wychodzą z krzyżem na ulicę, bo taka była prawda historyczna. W 1995 roku szedłem ulicami Jerozolimy co Chrystus, odprawiałem Drogę Krzyżową.
Krzak gorejący - Bóg wszechmogący
Figa bezowocna - człowiek grzeszny
Krzyż - drzewo na którym zawisło zbawienie świata, a więc nasze życie
To są trzy symbole naszej ludzkiej kondycji - podpowiada liturgia III Niedzieli Wielkiego Postu.
Katechizm p. 2540
Zazdrość często pochodzi z pychy, ochrzczony powinien starać się żyć w pokorze.
Katechizm p. 2628
Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie
przed swoim Stwórcą.
Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa.
Dziękczynienie jest cechą modlitwy Kościoła, który celebrując Eucharystię
ukazuje i staje się bardziej tym, czym jest.
Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu
chwałę dlatego, że On Jest. Św. Łukasz często wspomina o zdumieniu i
uwielbieniu wobec Chrystusa. Jan Paweł II… mówi o zdumieniu w Tryptyku
Rzymskim”.
Z 38 miejsc w Katechizmie o nawróceniu wybierzmy p. 545: „Jezus
zaprasza grzeszników do stołu Królestwa: „Nie przyszedłem, aby powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników” / Mk 2,17 /. Zaprasza ich do nawrócenia,
bez którego nie można wejść do Królestwa, ale ukazuje im słowem i czynem
bezgraniczne miłosierdzie swojego Ojca wobec nich i ogromną radość z jednego grzesznika, który się nawraca” / / Łk 15,7 /. Największym dowodem tej
miłości będzie ofiara Jego własnego życia „na odpuszczenie grzechów” / Mt
26, 28 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***

Strażniku dobrych powrotów
(modlitwa o dobrą śmierć) s. Bożena Anna Flak, Paryż, 11/03/21

Któryś w ramionach Bożego Syna
do Ojca Domu odchodził w pokoju
Kiedy i moja nadejdzie godzina
przybądź z Jezusem i weź duszę moją
Ref.
Na progu nowych narodzin
w tunelu ostatniej nocy
bądź przy mnie święty Józefie
Pogromco wszelkich złych mocy
Przeprowadź mnie bez trwogi
przez śmierci trwożne wrota
Święty Józefie Obrońco
Strażniku dobrych powrotów
Ty któryś tulił Boże Dzieciatko
kruchości Jego żarliwy Szermierzu
Kiedy wieczności dobiegnę początku
przybądź z Jezusem duszy mej Pasterzem
Ref.
Na progu nowych narodzin
w tunelu ostatniej nocy
bądź przy mnie święty Józefie
Pogromco wszelkich złych mocy
Przeprowadź mnie bez trwogi
przez śmierci trwożne wrota
Święty Józefie Obrońco
Strażniku dobrych powrotów
Włóż moje ręce w Maryi dłonie
Z Jezusem osłoń świętą pamięć ziemi
Ciemność jak słomka łamliwa spłonie
i duch mój pomknie szlaki świetlistymi
Ref.
***
Siostra Bożena Anna Flak. Nazaretanka, nauczycielka, poetka. Ur. 4 stycznia
1950 r. w Saczynie k. Kalisza. Uczęszczała do Liceum im. Anny Jagiellonki w
Kaliszu. Po maturze rozpoczęła formację zakonną w wybranym przez siebie
Zgromadzeniu Nazaretanek. W ramach przygotowań do przyszłych obowiązków ukończyła najpierw pomaturalne Studium Pielęgniarskie w Warszawie,
a następnie magisterskie studia polonistyczne oraz licencjackie teologiczne
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiowała w Stanach Zjednoczonych, w Saint Louis i w Chicago. Przez 9 lat uczyła literatury i języka polskiego w Prywatnym Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Pełniła funkcję
przełożonej prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Sióstr Nazaretanek. Następnie pełniła misję w Rzymie, Londynie, a obecnie w Paryżu.
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1.Składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe Matce Generalnej Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Siostrze Angeli Marie Mazzeo,
która od kilku miesięcy kontynuuje wizytację generalną w prowincji warszawskiej i jest obecnie z nami. Niech Najświętsza Rodzina umacnia w trudnej posłudze, niech posługa przynosi pociechę troskliwemu sercu, a serce
napełnia się wdzięcznością za łaski, jakich doznają od Boga wszystkie Siostry
i sama Matka Angela. Niech Pan błogosławi!
2.Dziś Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klas 3C i 3D ze Szkoły Nr 190, a za
tydzień dla klasy 3A Nazaretu. Początek spotkania o godz. 14.30.
3.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwo wielkopostne Gorzkich Żali.
Uczestnicząc w nim można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Gorzkie Żale dziś o godz. 18.00.
4.Dziękujemy za wszystkie dary spożywcze o przedłużonym okresie trwałości
oraz środki higieniczne składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na
wielkopostną jałmużnę. Przekażemy je osobom chorym lub ubogim, które są
objęte działalnością Zespołu Caritas Parafii św. Stefana, w najbliższą sobotę
(26 III). Paczki będą wydawane tego dnia od godz. 10.00. Bóg zapłać!
5.W związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi przez Rosję w kraju
naszych sąsiadów, zapraszamy codziennie (oprócz niedziel i piątków) na
wspólną modlitwę różańcową w intencji o pokój na Ukrainie pomiędzy wieczornymi Mszami św., czyli ok. godz. 18.00.
6.Na stronie Caritas Archidiecezji Warszawskiej w zakładce „Solidarni z
Ukrainą” jest dostępny szczegółowy wykaz produktów potrzebnych poszkodowanym w czasie wojny. Dary można dostarczać osobiście (posegregowane
w kartonach z opisem) do magazynu przy schronisku „Przystań” (ul. Wolska
172), codziennie w godz. 9.00 ÷ 20.00.
7.W naszej Parafii, oprócz prowadzenia banku kwater prywatnych, w ostatni
czwartek zawiązał się skromny, 3-osobowy „Zespół ds. pomocy Ukrainie”,
który ma pomagać w sprawach uchodźców potrzebujących naszej pomocy.
Wszystkie osoby, które chcą i mogą dołączyć do tego Zespołu prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
8.Szkoła Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej, działająca przy ul. Czerniakowskiej 128 zaprasza na bezpłatne, popołudniowe zajęcia dla dzieci z
Ukrainy w godz. 16.00-18.00 (od poniedziałku do piątku). Równocześnie (w
tym samym czasie) dla ich Mam jest przygotowany poczęstunek i spotkanie
z polskimi nauczycielami i rodzicami. Zapisy są dostępne poprzez kod QR na
plakacie. Prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym goszczącym
uchodźców z Ukrainy.
9.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej ustawiliśmy puszkę, do której
można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom!

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21 III
6.30 + Józefa LAZROWICZA (greg 21)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 21)
8.00 + S. Wiktorię WACH
17.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji P. Bogu wiadomej
18.30 + Janinę JAKÓBOWSKĄ w 20
rocz śm
18.30 + Ks. Stanisława KURKA
WTOREK 22 III
6.30+Józefa LAZAROWICZA (greg 22)
8.00 + Danutę ROGALA w 2 rocz śm
8.00 + Janusza MALISZEWSKIEGO
( z racji 79 rocz urodzin i w 4 miesiące
po śmierci)
17.30 + Irenę SUCHOWIECKĄ z d.
REMBIEWSKĄ w 10 rocz śm
18.30 O Boże błogosław i potrzebne
łaski dla Adama z okazji urodzin
18.30 + Jerzego GAJA (greg 22)
ŚRODA 23 III
6.30 + S. Justynę BODNAR
6.30+Józefa LAZAROWICZA (greg 23)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 23)
17.30 + Kazimierza w 10 rocz śm oraz
za zm. z rodz DWORZNICKICH
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • + Zofię, Teresę i Bolesława
SKOCZYLAS oraz Rozalię i Aleksandra
ZAWIEJSKICH • Ignacego BEDNAROWSKIEGO
18.30 + Anielę KOŚCIUK
CZWARTEK 24 III
6.30W intencjach S. Beaty - imieninowa
8.00 + Janusza WCZEŚNIAKA w 1
rocz śm
8.00 + Jerzego GAJA (greg 24)
17.30 +Józefa LAZAROWICZA(greg 24)
18.30 + Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO
18.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji P. Bogu wiadomej
PIĄTEK 25 III – UROCZYSTOŚC
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

6.30 O zgodę i wzajemne przebaczenie w rodzinie Wojciecha i Beaty
8.00 W intencji S. Ancilli z okazji
imienin
15.00 + Jerzego GAJA (greg 25)
17.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 + Marka WILCZYŃSKIEGO, +
Janinę DROZDOWSKĄ, o miłosierdzie Boże dla żyjącej Anny DROZDOWSKIEJ
18.30 +Józefa LAZAROWICZA (g 25)
18.30 +Janinę GĘBORSKĄ w 10 rocz
śm
SOBOTA 26 III
6.30 +Józefa LAZAROWICZA (g 26)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 26)
8.00 Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji P. Bogu wiadomej
17.30 W int Maksymiliana SMULKO z
okazji 12 rocz urodzin
18.30 +Józefę, Jana, Władysławę, Józefa i Mariannę z rodz KORNILUKÓW
18.30 O Boże błog, zdrowie, zgodę i
opiekę M. Bożej w rodzinie WYSOCKICH i uzdrowienie z choroby alkoholowej dla Szczepana
NIEDZIELA 27 III – 4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 W intencjach S. Emanueli imieninowa
8.30 + z rodz BAJKÓW, JASKUŁÓW,
PALUCHÓW i DĄBROWSKICH
10.00 + Stanisława (m) w 17 rocz śm i
++ z rodz. KUNISZYK
11.30 + Jerzego GAJA (greg 27)
13.00 Za wstawiennictwem MB Królowej Polski o niepodległość i suwerenność dla Polski
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
17.00 + Danielę i Tadeusza JĘDRACHOWICZ
19.00 + Józefa LAZAROWICZA (g 27)
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10.W najbliższy piątek (25 III) przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (jedno ze świąt nakazanych, które zobowiązuje do udziału we Mszy św.).
Na prośbę Ojca św. tego dnia we wszystkich kościołach w Polsce o godz.
17.00 ma się odbyć specjalne nabożeństwo w jedności z Papieżem Franciszkiem, który dokładnie o tej godzinie dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tego względu zapraszamy dzieci (zamiast
Drogi Krzyżowej) na to właśnie nabożeństwo na godz. 17.00. Piątkowa Droga Krzyżowa dla dorosłych zostanie odprawiona po zakończeniu ostatniej
Mszy św. wieczornej, czyli ok. 19.30. Z racji na uroczystość tego dnia nie obowiązuje nakaz powstrzymania się od pokarmów mięsnych.
11.Jak co roku w tym czasie, w kościele zostały wyłożone deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby, które chcą towarzyszyć jakiemuś poczętemu już dziecku swoją codzienną modlitwą, są proszone o wypełnienie
formularza i przyniesienie ich w piątek (25 III) na Mszę św. o godz. 18.30.
Złożymy wtedy wspólne, uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji, które 9
miesięcy później (25 XII) trafią do żłóbka w naszym kościele jako votum za
uratowanie każdego ludzkiego życia objętego tą Adopcją.
12.W sklepiku parafialnym jest do nabycia kolejna książka znanego nam autora, kapłana naszej Archidiecezji, ks. Jarosława Piłata, zawierająca rozważania duchowe na Wielki Tydzień oraz Oktawę Wielkanocy. Zachęcamy do
nabycia. W sprzedaży są też kartki i dekoracje świąteczne oraz wielkanocne
świece Caritas.
13.Dziś, w III. niedzielę Wielkiego Postu, gościmy w naszej wspólnocie
przedstawicieli Szkoły i Przedszkola integracyjnego działających na Targówku w Warszawie, którzy w ramach wielkopostnej jałmużny będą prowadzić
zbiórkę na stypendia dla ubogich dzieci, także tych przyjmowanych w obu
placówkach jako uchodźcy z Ukrainy. Okażmy im swoje serce i posłuchajmy
krótkiej prezentacji!
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
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
Msze w niedziele: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00*, 19:00.
Msze w dni powszednie: 06:30, 08:00*, 17:30*, 18:30. [*oprócz wakacji]
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

