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Niedziela Zmartwychwstania
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Prawidło tygodnia:
„Nieśmiertelny Bóg przyjął śmiertelną naturę, aby za nas umrzeć i swoją
śmiercią naszą naturę unicestwić”.
- św. Augustyn

Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!

CZYTANIE I
Dz 10, 34a. 37-43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w
dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł
On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w
Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym
uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o
tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie
grzechów».
W tym dniu wspaniałym wszyscy
się weselmy.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

CZYTANIE II
1 Kor 5, 6b-8
Wyrzućcie stary kwas
Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie
więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto
odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Христос воскрес із мертвих. Алілуя!
(Khrystos voskres iz mertvykh. Aliluya!)

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś
śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, † spraw,
abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli
zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Amen.

SEKWENCJA
WIELKANOCNA

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia,
Niech w święto radosne króluje dziś żywy.
Paschalnej Ofiary
Mario, ty powiedz, coś
Składają jej wierni
w drodze widziała?
uwielbień swych dary.
Jam ZmartwychwstałeOdkupił swe owce Bara- go blask chwały ujrzała.
nek bez skazy,
Żywego już Pana wiPojednał nas z Ojcem i działam, grób pusty,
zmył grzechów zmazy.
I świadków anielskich,

i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już
Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania
będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
EWANGELIA
J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go
położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych.
Rozważanie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Oto dzień wielkanocnej radości Kościoła - Zmartwychwstanie Chrystusa. Wszyscy uczestniczymy w tej radości. Alleluja. Zmartwychwstanie
Chrystusa jest najważniejszą prawdą naszej wiary. Kluczowym słowem czytań, rozważań i komentarzy do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego jest
wiara. Obrona wiary z punktu naukowego / Apologetyka totalna / opiera się
na Zmartwychwstaniu Chrystusa. To był przedmiot w Seminarium Duchownym, który wykładał rektor Akademii Teologii Katolickiej Ks. Wincenty
Kwiatkowski, autor książki pt. Apologetyka totalna. Jak dowodzimy Zmartwychwstania Chrystusa? Przez ukazywania się Chrystusa po Jego śmierci
przez czterdzieści dni.
„Jam zwyciężył świat” / J 16,33 /. Świat. Ten świat, w którym żyje
człowiek, ten świat, w którym człowiek panuje, zdaje się ostatecznie zwyciężać człowieka. Zwycięża człowieka przez śmierć. Chrystus, który zwyciężył
śmierć, zwyciężył świat.
Człowieku naszych czasów, który żyjesz zanurzony w świecie, Chrystus
wyzwala cię z wszelkiego zniewolenia i posyła cię, abyś zdobył samego siebie,
abyś zdobył miłość.

Człowieku naszego czasu. Tylko zmartwychwstały Chrystus może w
pełni zaspokoić twoje niebywałe pragnienie wolności. Po okropnościach
dwóch wojen światowych i wszystkich wojen, po latach dyktatur, zostały na
nowo odkryte prawdziwe wymiary ducha.
Człowieku naszego czasu! Chrystus wyzwala cię z więzów egoizmu i
wzywa, ażebyś bez zwłoki i z radością dzielił się z innymi i byś poświęcał się
dla dobra bliźnich / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 216 /. „Czystym pokarmem jest słowo Boże, ono jest bez domieszki błędu. To Jego miłość otwiera
oczy” / ks. Stanisław Ormanty TChr /.
A czego Bóg rzeczywiście od nas chce? - Żebyśmy stali się ludźmi, którzy miłują bo wtedy jesteśmy na Jego podobieństwo / Peter Seewald, Sól
ziemi, Rozmowa z Benedyktem XVI, 2005, s. 243 /.
„Zmartwychwstanie Jezusa nie jest powrotem do życia ze śmierci klinicznej. Jezus nie jest zmarłym, który „powrócił” tak jak np. wskrzeszony
młodzieniec z Nain czy Łazarz. Oni zostali przywróceni do ziemskiego życia,
które później musiało się jednak zakończyć śmiercią. Jezus nie powrócił do
egzystencji empirycznej podlegającej prawu śmierci, ale żyje na nowy sposób, w łączności z Bogiem, na zawsze wolny od śmierci. Ze zmartwychwstałym Jezusem otwiera się nowy rodzaj życia i człowieczeństwa” / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, 2013, s. 180, 183 /.
Cały tydzień 16 - 23 maja 1998 r. spędziłem na pielgrzymce do Turynu,
do Całunu. 15 lat później otrzymałem od parafianki Pani Marianny Stolarek
książkę pt. Oblicze prawdy, Żyd, który zbadał Całun Turyński - Barrie
Schwortz w rozmowie z Grzegorzem Górnym. Całun nie jest malowidłem,
nie jest fotografią, nie jest obrazem przypalanym / s. 62 /. Jeśli organizm
człowieka jest poddawany długotrwałym torturom - a wiemy, że męka Jezusa ciągnęła się przez osiemnaście godzin - to wówczas Jego ciało przeżywa
wstrząs, czerwone krwinki rozpadają się, a z wątroby wydziela się bilirubina,
która przedostaje się do krwiobiegu i wtedy krew kogoś takiego zawsze będzie czerwona / s. 68 /. Czym wobec tego jest Całun Turyński z naukowego
punktu widzenia? Jest to płótno zawierające wizerunek o grubości kilku mikronów. Ten obraz utrwalony został w skali mikroskopijnej zaledwie na
wierzchu włókien. Żadna technika, jaką dysponuje ludzkość, nie pozwala na
uzyskanie takiego efektu - a proszę mi wierzyć, że naprawdę wielu już tego
próbowało. Jest on świadectwem męki Jezusa / s. 74 /. Jeśli uznamy autentyczność Całunu, to musimy przyznać, że mamy do czynienia z największą
relikwią świata chrześcijańskiego / s. 101 /.
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” / J 14, 27 / - mówi Pan
Jezus w mowie pożegnalnej do… Apostołów.
Ks. Stanisław Stradomski
***

Kronika - rok 2000
Dziś(17 IV) przypadają imieniny naszego Proboszcza-ks. Roberta Tomasika.
Księdzu Proboszczowi oraz Czytelnikom życzymy błogosławionych
Świąt Wielkanocnych oraz mocy od Chrystusa Zmartwychwstałego.
***
Ogłoszenia parafialne, 17.04.2022 - 1/2
1.Rozpoczynamy od wyjątkowej rocznicy. Dzisiaj (16 IV) swoje 95 urodziny
obchodzi papież Benedykt XVI. Dostojnemu Ojcu Świętemu emerytowi życzymy wraz z całym Kościołem, aby swoje kapłaństwo przeżywał w stałej
łączności z Chrystusem, a modlitwą i świadectwem serca pełnego Boga nieustannie pociągał nas wszystkich ku prawdziwej miłości i więzi ze Zbawicielem. Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszych własnych modlitwach, nie tylko
przy okazji nawiedzania Grobów Pańskich.
2.Chcemy podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach swoją pracą,
trudem i zaangażowaniem, a przede wszystkim obecnością i modlitwą tworzyli właściwy klimat tych świątecznych dni. Dziękujemy Kapłanom za posługę podczas sobotniego błogosławieństwa pokarmów, w sakramencie pokuty i w całej przebogatej liturgii Triduum Paschalnego. SS. Zakrystiankom
za czuwanie w zakrystii i w kościele, ks. Piotrowi – zwłaszcza za przygotowanie liturgii i asysty, czyli ministrantów i lektorów oraz towarzyszenie im w
dystrybucji wody święconej. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy
pod adresem wszystkich Sióstr Nazaretanek, Księży Wikariuszy i całej ekipy
Panów za przygotowanie dekoracji świątecznej Grobu i Ciemnicy, a Siostrze
Janie, wraz z chórem Sióstr oraz świeckich za tworzenie piękna liturgii poprzez jej muzyczne oblicze. Dziękuję wszystkim Drogim Parafianom oraz
Gościom za podjęte czuwanie i adorację Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie.
Raz jeszcze wszystkim mówimy: „Bóg zapłać!”
3.Dziś Msze św., począwszy od godz. 8.30, odprawimy tak jak w każdą niedzielę, a jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. będziemy odprawiać
według normalnego porządku niedzielnego. Taca jutro będzie zbierana jako
wsparcie dla KUL.
4.Kontynuujemy Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na wspólną
modlitwę z tekstami objawień zapraszamy codziennie do soboty (23 IV) na
godz. 18.00.
5.W związku z Oktawą Wielkanocną w najbliższy piątek (22 IV) nie obowiązuje nakaz powstrzymania się od pokarmów mięsnych.
6.Za tydzień, w niedzielę Miłosierdzia Bożego (24 IV) zapraszamy na Mszę
św. w godzinie miłosierdzia (o 15.00). W tym dniu podczas Mszy św. o godz.
11.30, dzieci, które uczestniczyły w konkursie i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej otrzymają zapowiedziane nagrody. Zapraszamy!

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 18 IV
7.00 O dar nowych powołań do Sióstr
Nazaretanek
8.30 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 19)
10.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
11.30 + Juliannę GORCZYCA i jej Rodziców: Petronelę i Filipa oraz rodzeństwo z
rodzinami i śp. członkinie ze Stowarzyszenia Dzieci Maryi
13.00 + Śp. Edwarda HEJMANA (45 r.
śm) oraz Irenę HEJMAN
17.00 O Boże błog., zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla Henryki z okazji 71
rocz. urodzin i za jej Rodzinę
19.00 W intencjach S. Bogny i S. Edyty
WTOREK 19 IV
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 1)
8.00+Wacława WOJNAROWICZA (20)
17.30 W intencji Grażyny i Michała TUZ
z podziękowaniem Bogu za łaski otrzymane w ciągu 50 lat wspólnego życia
małżeńskiego z prośba o dalszą opiekę
17.30 + Ignacego BEDNAROWSKIEGO
w miesiąc po pogrzebie
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30+Kazimierza (męża) i Janusza
(syna) (2 m. po śm.) PĘDZICHÓW
ŚRODA 20 IV
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 2)
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA (21)
8.00 +Danutę DĄBROWSKĄ w 6 r.śm.
17.30+Irenę Teresę GUTOWSKĄ(greg 1)
18.30 MSZA ŚW. zbiorowa do MBNP:•
W intencji Panu Bogu wiadomej • + Ludwikę JAWORSKĄ w miesiąc po śm.
18.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Patrycji z okazji urodzin
CZWARTEK 21 IV
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 3)
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA 22
8.00 +Leona MICHAŁKOWSKIEGO
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (2)
18.30 W intencji córki, zięcia, wnuków i
prawnuków Państwa Grażyny i Michała
TUZ z prośbą o nieustanna opiekę Bożą

nad nimi
18.30 Dziękczynno–błagalna z okazji
10 r. ślubu Julii i Jarosława KOSATY
PIĄTEK 22 IV
6.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 4)
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 23)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (3)
17.30 + Czesława JANISZEWSKIEGO
w miesiąc po śmierci
18.30 + Wacława PŁACHTĘ w 5 r.śm
18.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA
(greg 1)
SOBOTA 23 IV
6.30 Dziękczynna za dar życia i świętości bł. Franciszki Siedliskiej z prośbą
o jej kanonizację
8.00 +Leokadię TODORSKĄ (greg 5)
8.00+Wacława WOJNAROWICZA 24
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g4)
17.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA( g2)
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama i Agnieszki w
rocz. sakramentu małżeństwa
NIEDZIELA 24 IV – NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.00 + Leokadię TODORSKĄ (g 6)
8.30 + Józefa HARASIMIUK i Zmarłych z Rodziny
10.00 O życie wieczne dla śp. Andrzeja
BRZOZOWSKIEGO i Adriana ROMER
oraz Zmarłych śp. z rodziny ROMER,
BRZOZOWSKICH, KLECZKO, GELO,
KOPAŁA i BAZYL
11.30 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ (5)
13.00 + Leokadię i Tadeusza GÓRSKICH oraz Cecylię i Kazimierza SIKORÓW
15.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo na
każdy dzień dla Bogumiła (m) Zdzisławy (k), Michała, Janka i Marii
15.00 +Bartosza ŁUKASZEWICZA (3)
17.00 +Wacława WOJNAROWICZ(25)
19.00 O potrzebne łaski i Boże miłosierdzie dla Adeli (w 91 rocz. urodzin)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

Wielkanoc
17 kwietnia 2022
7.Najbliższa zbiórka ministrantów odbędzie się w sobotę (23 IV) o godz.
11.00 przy Domu parafialnym. Zbieramy zapisy na turniej piłkarski dla Służby Liturgicznej, który odbędzie się w sobotę (30 IV). Przyjmujemy zgłoszenia od tych chłopców, którzy już są albo zamierzają zostać ministrantami.
Szczegóły u Ks. Piotra.
8.Przypominamy, że w tym tygodniu rozpoczynają się specjalne próby liturgiczne dla dzieci, które już w maju przystąpią do I. Komunii św. Informacje
zostały wcześniej przekazane drogą elektroniczną. Są też dostępne na naszej
stronie parafialnej.
9.Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety synodalnej o stanie naszej
Parafii. Można je pobrać przy dużym konfesjonale (z tylu kościoła). Tam też
znajduje się oznaczony pojemnik, do którego można złożyć swoją wypełnioną ankietę. Dziękujemy!
10.Raz jeszcze przekazujemy wyrazy wdzięczności za dary składane przed
ołtarzem św. Józefa przeznaczone na wielkopostną jałmużnę oraz wszystkie
ofiary przekazywane na kwiaty do Grobu Pańskiego i podczas święcenia pokarmów, które przeznaczymy na parafialny Caritas, uchodźców z Ukrainy
oraz potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać!
11.Wszystkim naszym drogim Gościom, Sympatykom naszej Parafii oraz
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a przede wszystkim
samym Parafianom składamy serdeczne życzenia, aby Zmartwychwstanie
Chrystusa, w tych trudnych i absolutnie wyjątkowych okolicznościach toczących się regularnie działań wojennych i aktów przemocy, zaowocowało radością, pokojem i miłością w naszych sercach i Rodzinach. Niech spotkanie z
żywym Bogiem obecnym nie tylko w liturgii Kościoła i sprawowanych sakramentach, ale także ukrytym w drugim człowieku, z którym przebywamy na
co dzień, zaowocuje nową nadzieją życia. Niech kochający i miłosierny Bóg
Wam błogosławi we wszystkim, co Boże: piękne, dobre, radosne i święte!
Szczęść Boże!
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

