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Prawidło tygodnia:
„Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników
niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię...
dla nich przelałem krew, niech się nie lękają do mnie zbliżyć,
oni najwięcej potrzebują Mojego miłosierdzia”.
- św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek

KONKURS
‘Słuchać to nie to samo, co usłyszeć’

"Bóg jest myślą, która prowadzi
do zbawienia".
- Ks. Krzysztof Kołakowski

Ka

Kazanie z 20.03.2022 o 19.00.
Wysłuchał Mateusz P.

Przypominamy o konkursie. Zachęcamy Parafian do jeszcze uważniejszego
słuchania i zapamiętywania SŁOWA. Prosimy o przekazanie chociaż jednego
zdania z homilii usłyszanej w naszej parafii na kartce, lub wysłanie na adres:
gazetka.sw.stefana@gmail.com.
Dziś inauguracja konkursu.
Nagrodą w konkursie jest wieczna sława zasłuchanych w Słowo.

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś
ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą
wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym
świętom wielkanocnym. Amen.

CZYTANIE I
Joz 5, 9a. 10-12
Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej
Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Rozłożyli się
obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej
krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici
manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest
dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się
radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

CZYTANIE II
2 Kor 5, 17-21
Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od
Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom
ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas
udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali
w Nim sprawiedliwością Bożą.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie».
EWANGELIA
Łk 15, 1-3. 11-32
Przypowieść o synu marnotrawnym
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
„Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A

gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z
twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na
nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić
się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I
zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i
pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się
na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział:
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy.
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”».

faryzeuszy, że przyjmuje grzeszników. Do tej przypowieści nawiązał Jan Paweł II w encyklice pt. - „Dives in misericordia” - O Bożym miłosierdziu, wydanej 30 listopada 1980 r. „Można powiedzieć, że dzisiejsza IV Niedziela
Wielkiego Postu jest w jakiś szczególny sposób niedzielą miłosierdzia. Mówi
ona o Bogu, który jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. Św. Paweł pisze:
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. IV Niedziela Wielkiego Postu przypomina w ten sposób o sakramencie
pokuty, który jest zarazem sakramentem pojednania z Bogiem. To jest równocześnie wielką, może największą twórczością jaką Ewangelia otwiera
przed człowiekiem: tworzyć siebie na nowo! Tworzyć, przekształcać całe
swoje życie i postępowanie według wymogów prawdy i miłości. Stawać się
nowym stworzeniem w Chrystusie. Trzeba się modlić, żebyśmy wszyscy na
nowo rozpoznali wielkość tej „Ewangelii miłosierdzia”. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” / Ps 34 / - psalm responsoryjny. IV Niedziela Wielkiego Postu w tradycji liturgicznej Kościoła zwana jest niedzielą laetare wzywa ona do radości” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 162 /.
„Kościele święty, nie zapomnę ciebie” - śpiewamy dzisiaj taki refren
psalmu. Liturgia tej niedzieli jest dla wierzących wielkim pokrzepieniem i
wlaniem w serce pokoju. Jezus chce dokonywać tych dzieł przez posługę Kościoła / udzielanie sakramentów /.
Miłość Ojca - to centralny temat przypowieści. Kocha obydwu synów,
ale każdego jakby w inny sposób, bo przecież każdy jest inny, ma własną
osobowość. Jednego za wierność, drugiego za odwagę powrotu / nawrócenia /. Ojciec cieszy się, że obaj synowie są przy nim, a to jest najważniejsze.
To Kościół jest tematem tej przypowieści. Są w Kościele wierni, którzy przez
cały czas trwali wiernie na posterunku. Chociaż ojca bolało serce, to jednak
nie powstrzymał syna, tak dalece szanował jego wolność. Chociaż bardzo
cierpiał, to jednak pozwolił mu odejść / Ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe
bowiem jest słowo Boże, skuteczne, 2013, s. 139 /.

Rozważania

Ks. Stanisław Stradomski

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

***

Zagubiona owca. Zagubiona drachma. Syn marnotrawny otrzymuje
Boże przebaczenie. „Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” / Łk 15,32 /. Normalnie wszyscy
pojednani z Bogiem odczuwają radość. Pan Jezus łączy nawrócenie z uczuciem głębokiej radości. Ojciec w tym opowiadaniu przedstawia Boga. To Bóg
zabiega, by przebaczyć. Jest szczęśliwy, gdy wracamy. Nie robi wyrzutu.
Trzy przypowieści w tym 15 rozdziale Ewangelii: o zagubionej owcy
zgubionej drachmie i synu marnotrawnym są odpowiedzią Jezusa na zarzut

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas
należy odpowiednio wypełnić deklarację.
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37:
- w pkt. 136 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 137 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 138 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 139 koniecznie zaznaczyć X
***
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1.Dziś Msza św. inicjacyjna dla dzieci dla klasy 3A Nazaretu. Początek spotkania o godz. 14.30.
2.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w
nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
• Gorzkie Żale – w kolejne niedziele Wielkiego Postu o godz. 18.00
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
3.Dziękujemy za wszystkie dary spożywcze o przedłużonym okresie trwałości
oraz środki higieniczne składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na
wielkopostną jałmużnę. Wczoraj przekazaliśmy je osobom potrzebującym,
chorym i ubogim, które są objęte działalnością Zespołu Caritas Parafii św.
Stefana. Bardzo dziękujemy także wszystkim, szczególnie młodzieży, którzy
uczestniczyli w przygotowaniu i dystrybucji paczek. Bóg zapłać!
4.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.
5.W naszej Parafii cały czas prowadzimy bank kwater prywatnych, który w
naszym zamyśle ma dysponować dostępnymi miejscami noclegowymi lub
pobytowymi dla uchodźców z Ukrainy. Nasz „Zespół ds. pomocy Ukrainie”
składa się obecnie z 5 osób. Gorąco zapraszamy tych, którzy mogą do niego
jeszcze dołączyć.
6.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.
7.W najbliższy wtorek (29 III) zapraszamy Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania na kolejne spotkanie. Początek w kościele o godz. 19.15.
8.Dziękujemy wszystkim osobom (ponad 30), które w ostatni piątek złożyły
swoje deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego dając w ten sposób
wyraz dla poszanowania świętości ludzkiego życia. Jest jeszcze możliwość
złożenia swojej deklaracji – są wyłożone w kościele.
9.W miniony wtorek odbyło się ostatnie spotkanie Parafialnej Grupy Synodalnej na poziomie naszej Parafii i Dekanatu. Za tydzień postaramy się
przedstawić owoce naszych wspólnych rozważań.
10.W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. W I. piątek (1 IV)

Kronika - rok 2000

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 28 III
6.30 W intencji Sióstr Juniorystek
8.00 + Jerzego GAJA (greg 28)
8.00 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji P. Bogu wiadomej
17.30 + Józefa LAZAROWICZA (greg
28)
18.30 + Wacławę i Antoniego CZESZEJKO, zm z rodziny oraz za Ludwikę
JAWORSKĄ
18.30 + Bartka ŁUKASZEWICZA (w mc po pogrzebie) i o pocieszenie dla rodziny – intencja od Wspólnoty Rodzin
WTOREK 29 III
6.30 + Józefa LAZAROWICZA (greg
29)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 29)
17.30 + Marię, Lucjana (m), Krzysztofa, Dympnę (k), Kazimierę (k)
18.30 + Ignacego NOWACKIEGO
18.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji P. Bogu wiadomej
ŚRODA 30 III
6.30 + Józefa LAZAROWICZA (greg
30)
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 1)
17.30 + Jerzego GAJA (greg 30)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP:
•
+ Andrzeja POWAŁKĘ
•
O łaskę spowiedzi wielkopostnej
dla rodziny
18.30 + Zbigniewa BĄCZEK, Zofię i
Tadeusza
CZWARTEK 31 III
6.30 Za Siostry Nazaretanki z naszej
Parafii
8.00 + Wacława (m) MIAZGĘ w 1 rocz
śm
17.30 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 2)

18.30 + Jerzego GAJA w 1 rocz śm,
jego rodziców: Jadwigę i Władysława
oraz Annę GAJEWSKĄ
18.30 O łaskę poprawy zdrowia dla
Małgorzaty i Jarosława BURZYŃSKICH oraz opiekę MB dla Alicji
WARDAWY
PIĄTEK 1 IV
6.30 + Mieczysława KOWALCZYKA
8.00 rezerwacja
17.30 + Władysława RUSINOWSKIEGO w 36 rocz śm oraz + Bronisława
(m) i Wiesława (m) ŚWIECZKA
17.30 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 3)
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
SOBOTA 2 IV
6.30 + Józefę (k) i Władysława (m)
CZERWIŃSKICH
8.00 W intencji wynagradzającej
8.00 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 4)
17.30 + Andrzeja WACHNIKA oraz
++ z rodziny WACHNIKÓW
18.30
NIEDZIELA 3 IV – 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 Za chore Siostry Nazaretanki
8.30 + Wacława WOJNAROWICZA
(greg 5)
8.30 + Andrzeja POWAŁKĘ
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Henryka (m) MAUERA w 10
rocz śm
13.00 + Adama, Czesławę (k), Katarzynę, Annę i Tadeusza CIOK
17.00 KŻR
19.00 O pomoc w trudach choroby i
Boże błogosławieństwo dla Anny i Kazimierza
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będziemy spowiadać rano oraz od 16.30. W I. sobotę (2 IV) Msza w intencji
wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na I.-sobotni
różaniec z rozważaniami. Tego dnia kapłani udadzą się z przedświąteczną
wizytą do chorych. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub w kancelarii tych
Parafian, którzy do tej pory nie korzystali z takiej wizyty, a teraz jej oczekują.
11.W sobotę (2 IV) przypada 17. rocznica śmierci naszego Papieża. Cztery
lata wcześniej, w czerwcu 2001 roku Jan Paweł II odbył swoją jedyną pielgrzymkę na Ukrainę. Pamiętajmy w naszej modlitwie, aby prosić go o wstawiennictwo za narody ukraiński i rosyjski, by znalazły drogę do zakończenia
działań wojennych i zawarcia pokoju.
12.Przypominamy, że w I. piątek miesiąca po południu i w I. sobotę przed
południem kancelaria parafialna będzie nieczynna.
13.W przyszłą niedzielę (3 IV) zapraszamy na godz. 16.00 do Domu parafialnego na tradycyjne spotkanie Wspólnoty Kół Żywego Różańca, po którym
cała Wspólnota będzie uczestniczyć we Mszy św. o g. 17.00.
14.W sklepiku parafialnym jest do nabycia kolejna książka kapłana naszej
Archidiecezji, ks. Jarosława Piłata, zawierająca rozważania duchowe na
Wielki Tydzień oraz Oktawę Wielkanocy. Zachęcamy do jej nabycia w obliczu zbliżających się Świąt Paschalnych. W sprzedaży są też kartki i dekoracje
świąteczne oraz wielkanocne świece Caritas.
15.Decyzją władz sanitarnych od dnia jutrzejszego ustaje obowiązek zakładania maseczek we wnętrzach, także świątyń i kaplic. Ci, którzy chcą, mogą
oczywiście nadal je nosić, ale dla większości z nas ich odłożenie będzie
znaczną ulgą i sporym ułatwieniem w liturgicznym śpiewie. Maseczki zachowują nadal swą obowiązywalność w obiektach leczniczych (szpitalach, przychodniach) oraz w aptekach.
16.W marcu pożegnaliśmy naszych Śp. Parafian: † Andrzeja Powałkę i †
Ignacego Bednarowskiego. 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
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

