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Niedziela Miłosierdzia Bożego
24 kwietnia 2022
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Prawidło tygodnia:
„Ci, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia”.
- św. Augustyn
Miłosierdzie od Boga. Miłosierdzie dla bliźnich i dla siebie. Idź po zdrowie...

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość
wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż
łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak
wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak
potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak
cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Amen.

CZYTANIE I
Dz 5, 12-16
Wiara, która uzdrawia
Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali
się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi
dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba
mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na
ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra
padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze
do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na
wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w na-

szych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

CZYTANIE II
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą
potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei». I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a
obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników
kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i
przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego
padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się
lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać».

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
EWANGELIA
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

J 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I
wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Rozważanie
Druga Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego
Ewangelia dzisiejszej niedzieli wspomina o dwóch spotkaniach Chrystusa z apostołami: w dzień zmartwychwstania i po ośmiu dniach, czyli w
kolejna niedzielę. Można tutaj dostrzec najbardziej pierwotny obraz chrześcijańskiej wspólnoty, która gromadzi się co osiem dni, w dniu Pańskim,
czyli w niedzielę. Każda niedziela powinna więc być dniem szczególnego
spotkania z Chrystusem. Na wzór uczniów Jezusa współcześni chrześcijanie
gromadzą się wokół ołtarza - ośrodka całej liturgii eucharystycznej. Przy ołtarzu czczą pamiątkę Pana. To właśnie z tego centralnego punktu rozchodzi
się nieustannie na wszystkie strony wszechświata jednoczące wydarzenie
krzyża i zmartwychwstania.
Objawienie, jakie miała s. Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Wieczorem, kiedy byłam w celi - zanotowała - ujrzałam Pana
Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady (...) Po chwili
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 47).

W 2002 roku nowa bazylika została konsekrowana przez papieża Jana
Pawła II. Dwukondygnacyjny kościół w kształcie elipsy może pomieścić około 5000 osób. Nad bazyliką góruje 77-metrowa wieża widokowa. Dziś w Łagiewnikach najważniejszym świętem jest niedziela Miłosierdzia Bożego
(pierwsza niedziela po Wielkanocy), lecz uroczyście obchodzi się też 5 października: wspomnienie św. Faustyny.
Dynamiczny rozwój Sanktuarium nastąpił po beatyfikacji siostry Faustyny 18 kwietnia 1993 roku, i jej kanonizacji 30 kwietnia 2000 roku, a także
dzięki pielgrzymkom papieża Jana Pawła II (1997 i 2002), papieża Benedykta XVI (2006) i papieża Franciszka (2016).
Koronka do Miłosierdzia Bożego to szczególna modlitwa, którą Jezus
podyktował siostrze Faustynie w 1935 roku. Chrystus obiecał wówczas, iż
każdy, kto będzie z ufnością i gorliwością ją odmawiać, ten dostąpi łask, o
które prosi. Dziś uchodzi za jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych modlitw - modlimy się nią, aby przeprosić za grzechy i prosić o dar miłosierdzia. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest zazwyczaj odmawiana w Godzinę Miłosierdzia (15:00), czyli w godzinę męczeńskiej śmierci Jezusa na
krzyżu.
Transmisja w TV
TV Republika - codziennie o godz. 15:00.
TVP 3 - codziennie o godz. 15:00, Transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach
Transmisja w radiu
1.Radio Maryja - codziennie o godz. 15:00
2. Radio Jasna Góra - codziennie o godz. 15:00
3. Radio Warszawa - codziennie o godz. 15:00
4. Radio Faustyna - codziennie o godz. 15:00
5. Radio Niepokalanów - codziennie o godz. 15:00
6. Radio Nadzieja - codziennie o godz. 15:00
7. Radio RDN - codziennie o godz. 15:00
8. Radio eM:
- poniedziałek-piątek o godz. 15:05
- sobota-niedziela o godz. 15:00
9. Radio Rodzina - codziennie o godz. 15:00
10. Radio Fara - codziennie o godz. 15:00
Encyklika o Bożym miłosierdziu Jana Pawła II 30 listopada 1980r
I Kto mnie widzi, widzi i Ojca
1. Objawienie miłosierdzia
2. Wcielenie miłosierdzia
II. Orędzie Mesjańskie
3. Kiedy Chrystus rozpoczął czynić i nauczać
III. Stary Testament

4. Pojęcie miłosierdzie
IV Przypowieść o synu marnotrawnym
5. Analogia
6. Szczególna koncentracja na godności człowieka
V Misterium Paschalne
7. Miłosierdzie objawione w krzyżu i Zmartwychwstaniu
8. Miłość potężniejsza niż śmierć - potężniejsza niż grzech
9. Matka miłosierdzia
VI Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
10 Obraz naszego pokolenia
11 Źródła niepokoju
12 Czy sprawiedliwość wystarcza
VII Miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła
13. Kościół wyznaje miłosierdzie Boga i głosi je
14. Kościół stara się czynić miłosierdzie
VIII Modlitwa Kościoła naszych czasów
15 Kościół odwołuje się do miłosierdzia Bożego
Na moim parafialnym kościele z dzieciństwa, nad głównym wejściem
jest napis „Pan mój i Bóg mój”. To nie jest dekoracja wykonana później, tak
zbudowana jest ściana, ten napis to mur nad głównym wejściem. „Przestań
się lękać” - mówi Jezus na wyspie Patmos do Jana, objawia mu swoje zwycięstwo nad wieloma lękami, które towarzyszą człowiekowi w jego ziemskim
bytowaniu: śmierć i cierpienie. Wyraża też prawdę o miłosierdziu, które objawiło się w zmartwychwstaniu Chrystusa: miłość odniosła zwycięstwo nad
grzechem, a życie nad śmiercią. Ta prawda stanowi samą istotę Dobrej Nowiny. Wiedziała o tym s. Faustyna Kowalska. Całe jej mistyczne doświadczenie było skoncentrowane wokół tajemnicy Chrystusa Miłosiernego.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia, 24.04.2022 - cz. 1/2
1.Dziś, w niedzielę Bożego Miłosierdzia zapraszamy na dodatkową Mszę św.
w godzinie miłosierdzia (o 15.00). Podczas Mszy św. o godz. 11.30, wszystkie
dzieci, które uczestniczyły w konkursie i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej
otrzymają zapowiedziane nagrody. Zapraszamy!
2.Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego przypadającą wczoraj Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, będziemy celebrować w
najbliższy wtorek (26 IV). Wszystkim solenizantom tych dni składamy życzenia wszelkiego Bożego błogosławieństwa i paschalnej radości!
3.Nadal zbieramy zapisy na turniej piłkarski dla Służby Liturgicznej, który
odbędzie się w najbliższą sobotę (30 IV). Przyjmujemy zgłoszenia od tych
chłopców, którzy już są albo wkrótce zamierzają zostać ministrantami.
Szczegóły u Ks. Piotra.
***

Dziś (24 IV) rozpoczyna się ogólnopolskie dziękczynienie za
beatyfikacje bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej
Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikacje rozpocznie się już w niedzielę 24 kwietnia w Gnieźnie. W maju uroczystości odbędą się na Jasnej
Górze a zwieńczeniem będzie dziękczynienie 5 czerwca w Świątyni Opatrzności w Warszawie. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy, zwłaszcza ci,
którzy nie mogli z powodu restrykcji osobiście uczestniczyć w beatyfikacji
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.
Uroczystości dziękczynne w Gnieźnie będą połączone z rozpoczęciem
peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej. Głównym punktem dziękczynienia będzie suma odpustowa o godz.
10.00 na placu św. Wojciecha. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi
prymas Polski, ks. abp Wojciech Polak. Niedzielną (24 IV) Mszę świętą będą
transmitować Radio Maryja.
Drugie ogólnopolskie dziękczynienie będzie połączone z obchodami
święta Matki Bożej Królowej Polski 3 maja na Jasnej Górze. – Wiadomo, że
kard. Wyszyński był bardzo mocno związany z jasnogórskim sanktuarium.
Natomiast trzecie ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikacje połączone z uroczystym wprowadzeniem relikwii do Świątyni Opatrzności Bożej
odbędzie 5 czerwca w niedzielę Zesłania Ducha Świętego w Warszawie podczas XV Święta Dziękczynienia.
Na dziękczynienie w Świątyni Opatrzności Bożej zaproszeni zostali
biskupi polscy, w tym roku spodziewane jest ich liczniejsze grono. Homilię
podczas głównej Mszy świętej o godz. 12.00 wygłosi bp Jan Kopiec.
„Kard. Stefan Wyszyński jest dla Polaków postacią szczególną. Można
go nazwać – obok św. Jana Pawła II – ojcem naszej wolności – tej zewnętrznej jak i wewnętrznej” – mówi przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki,
zachęcając do udziału w ogólnopolskich uroczystościach dziękczynnych.
Beatyfikacja bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej odbyła się 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Rytowi beatyfikacji oraz uroczystej Mszy św. przewodniczył w imieniu papieża
Franciszka kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
Tradycją jest, że w miejscach, w których nowy błogosławiony żył i z
którymi był związany organizowane są po beatyfikacji uroczystości dziękczynne. – Było to naturalne za pontyfikatu papieża Jana Pawła II, kiedy beatyfikacje odbywały się głównie w Rzymie a dziękczynienia organizowano w
kraju, z którego pochodził błogosławiony – przypomina kard. Nycz
Po tym jak papież Benedykt XVI zalecił, aby beatyfikacje odbywały się
w Kościołach partykularnych czyli diecezjach, z których wywodzili się nowi
błogosławieni i powierzył to swojemu delegatowi już sama uroczystość beatyfikacyjna była świętem Kościoła lokalnego.
Źródło: www.archidiecezja.warszawa.pl

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 25 IV–św. Marka
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 7)
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 26)
8.00 +Janusza TADEUSZA, Pawła, Jadwigę, Katarzynę i Stanisława KASZUBSKICH i Krystynę MARUSZEWSKĄ
17.30 + Ryszarda NAWROCKIEGO w
11 r.śm
17.30 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ
(greg 6)
18.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA
(greg 4)
18.30 + Rafała WÓJCIKA
WTOREK 26 IV - św. Wojciecha
6.30 O łaskę beatyfikacji Sługi Bożej S.
Małgorzaty BANAŚ
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 + Leokadię TODORSKĄ (greg 8)
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA (27)
17.30 + Ryszarda DOMINIK (22 r.śm)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 7)
18.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA (5)
18.30 +Franciszka KOZŁOWSKIEGO w
7 r. śm. i Annę i Władysława oraz Mieczysława i Genowefę KARPIŃSKICH
ŚRODA 27 IV
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 9)
8.00+Wacława WOJNAROWICZA (28)
8.00 + Ernesta (m)
17.30 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ (8)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • + Kazimierza ŻANDARSKIEGO w miesiąc po pogrzebie
•
W intencji Panu Bogu wiadomej
•
O nawrócenie i pojednanie w rodzinie Patrycji i Pawła
18.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA (g 6)
CZWARTEK 28 IV
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (g 10)
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA (29)
17.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA (7)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (9)

18.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Izabeli z okazji urodzin
18.30 + Mirosława (m) GIZIEWICZA
w 12 r. śm
PIĄTEK 29 IV – św. Katarzyny
Sieneńskiej
6.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 11)
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA (greg 30)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (10)
17.30 + Zdzisława (m) WALCZAKA
w miesiąc po śmierci
18.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski oraz pomoc w egzaminie maturalnym dla Juliusza POLAŃSKIEGO
18.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA (8)
SOBOTA 30 IV
6.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 12)
8.00 Zmarłych Rodziców, siostrę,
brata i chrzestnych z rodziny KLIMCZEWSKICJ oraz żonę Krystynę
KLIMCZEWSKĄ
8.00 + Zbigniewa (m) FALANDYSZA
i zm z Rodziny
17.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA(9)
17.30 + Zbigniewa LEWANDOWSKIEGO (3 r. śm)
18.30 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ (11)
NIEDZIELA 01 V – 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.00 Dziękczynna za opiekę św. Józefa z prośbą o Jego wstawiennictwo we
wszystkich sprawach Prowincji
8.30 + Leokadię TODORSKĄ (g 13)
10.00 ZA PARAFIAN
10.00+Bartosza ŁUKASZEWICZA(10)
11.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (12)
13.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Nowogródzian i ich Rodzin
17.00 O Boże miłosierdzie dla + Marcina BANKA (KŻR)
19.00 + Irenę PIOTROWSKĄ
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II Niedziela Wielkanocna
24 kwietnia 2022
4.Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety synodalnej o stanie naszej
Parafii. Można ją pobrać przy dużym konfesjonale (z tyłu kościoła). Tam też
znajduje się oznaczony pojemnik, do którego można składać wypełnione już
ankiety. Dziękujemy!
5.W sklepiku parafialnym jest do nabycia książka ks. Jarosława Piłata, zawierająca rozważania duchowe na Wielki Tydzień oraz kończącą się dziś Oktawę Wielkanocy. Jest jeszcze możliwość jej nabycia.
6.W najbliższą sobotę (30 IV) parafialny Zespół Caritas będzie wydawać
paczki osobom potrzebującym pomocy z naszej Parafii. Zapraszamy w godz.
10.00-11.00. Przypominamy też wszystkim, w ostatnim tygodniu sporządzania dorocznego rozliczenia podatku dochodowego, o możliwości przekazania
1% tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu trzeba podać numer KRS Caritas
(0000225750) oraz wskazać Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Stefana
Króla Wyznawcy w Warszawie jako właściwego beneficjenta. Obie te informacje należy wpisać do swojego rozliczenia. Otrzymane fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub lekarstw dla osób
objętych naszą działalnością. Bardzo dziękujemy osobom, które swoją troską, darami materialnymi lub pieniężnymi, a także swoim bezpośrednim
zaangażowaniem w prace samego Zespołu, wspierają potrzebujących pomocy i działalność naszej parafialnej Caritas. Bóg zapłać!
7.Z racji na długi weekend majowy spotkanie Wspólnoty Kół Żywego Różańca zostało przeniesione z niedzieli (01 V) na II. niedzielę miesiąca (08 V).
Spotkanie rozpocznie się w Domu parafialnym o godz. 16.00. Zapraszamy!
8.Rozpoczynający się za tydzień maj to miesiąc nabożeństw maryjnych.
Chcemy, po względnym ustaniu pandemii, powrócić do nabożeństw sprawowanych nie tylko w kościele, ale i przy kapliczkach na terenie Parafii. Szczegółowy plan tych nabożeństw podamy za tydzień. Do kościoła na nabożeństwa majowe zapraszamy na 18.00 i w niedziele, i w dni powszednie.
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

