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V Niedziela Wielkanocna
15 maja 2022
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Prawidło tygodnia:
„Dla dokonania Odkupienia odwołał się Bóg do Niewiasty, «zapożyczył się»
u Niewiasty. Z Niej wziął Ciało i Krew, ażeby zarumieniła się na sztandarze
Krzyża kalwaryjskiego. I żeby do dziś dnia rumieniła się w kielichach
wszystkich kapłanów, sprawujących na ołtarzach Ofiarę niekrwawą”.
bł. Kardynał Stefan Wyszyński

"Każdy człowiek jest jak kwiat
w pięknym ogrodzie Pana Boga.
Każdy - piękny swoim pięknem,
rozkwitający dla Boga. W ten
sposób tworzy się wspólnota".
- Ks. Robert Tomasik

Kazanie z 10.05.2022 o 19.00.
Wysłuchała Agnieszka P.*

* Więcej refleksji Parafianki o słuchaniu na str. 6. Dziękujemy

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi
przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących
w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem. Amen.

CZYTANIE I
Dz 14, 21b-27
Bóg działa przez ludzi
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając
dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków
trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród
modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali
przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy
Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje
dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

CZYTANIE II
Ap 21, 1-5a
Bóg otrze wszelką łzę
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w
klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto
przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a
On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy
przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
EWANGELIA
J 13, 31-33a. 34-35
Przykazanie nowe daję wam
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został
teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to
zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie

nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Rozważanie
Piąta Niedziela Wielkanocy
Przed dzisiejszą Ewangelią jest tytuł: Mowa pożegnalna. Jest jeszcze
podtytuł: Wobec bliskiego rozstania. A o czym jest ta Ewangelia?
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem” / J 13, 34 /. Jan Paweł II wyjaśnia: Słowo Boże piątej Niedzieli
Wielkanocnej zaprasza nas do refleksji na owocami zbawienia dokonanego
przez zmartwychwstałego Chrystusa. „Oto czynię wszystko nowe” / Ap 21,
5 /. Przez miłość dokonuje nowego stworzenia. Pragniemy więc wpatrywać
się w rzeszę nowych stworzeń, mężczyzn i kobiet uformowanych przez Chrystusa w Duchu Świętym. W tym świetle jest nam dane zrozumieć wartość
męczeństwa siłę miłości kształtowanej na wzór Chrystusowego Serca cierpliwą wierność i oddanie sprawie misyjnej, żarliwą pracę dla zachowania prawdziwej wiary w rodzinach i w sercach braci żyjących w trudnych warunkach.
Nowe przykazanie wzywa do miłości, która nie zna granic. Miłość Jezusa,
która staje się regułą i zasadą, podnosi duszę do godności uczestnictwa w
Jego dziele. Oto reguła miłości chrześcijańskiej: pozwolić się porwać Chrystusowi” / Homilie, 2011, s. 282-3 /.
Wiara chrześcijanina bazuje na tym m. in., co mówi Jezus. Co mówi i
czyni. Słyszymy, co mówi, widzimy co czyni, dlatego wierzymy. Wierzymy w
Niego, wierzymy Jemu. Skoro Zmartwychwstał. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara”. Herb Europy to katedra - mawiał
ks. Prof. Janusz Pasierb. Byłem z Biurem Pielgrzymkowym Księży Pallotynów na pielgrzymce - Sanktuaria Austrii, Szwajcarii, Bawarii. Tysiącletnie
świątynie. A Lourdes? A Rzym. Historia Europy jest chrześcijańska. A Polska? Zasadniczą sprawą jest przyjście do Chrystusa. Zanim przyjdzie człowiek, musi przyjść Bóg. Tak jak w historii - najpierw przyszedł Chrystus, żebyśmy mogli Go poznać. Dzisiaj przyjście Chrystusa, to przyjście wiary. Wiara jest darem, Wiara jest łaską. Decyzja należy do człowieka.
O. Eugene Boylan / + 1964 /, cysters, wydał książkę pt. - Jezus, w którego wierzę /wydanie polskie 2012 /. Najlepsza książka życia duchowego,
czyli jak wierzyć, czyli jak iść za Chrystusem. Partnerstwo. Członkostwo w

Chrystusie. Zbliżanie się do Chrystusa. Jak?
1. Przez pokorę i posłuszeństwo
2. Poprzez modlitwę
3. Poprzez lekturę
4. Rozmowa z Chrystusem
5. Chrystus w sakramentach
6. Chrystus nasz pokarm
7. Oddanie
8. Przez stosunek do bliźniego / kochać znaczy życzyć ludziom dobrze /.
9. Przez pokorę
10. Przez umartwienie
11. W rodzinie / uczyć się od św. Józefa /.
12. Przez Maryję.
Bez tego przykazania nie ma prawdziwej relacji ani z Bogiem, ani z
drugim człowiekiem. Przykazanie nowe, ponieważ nowy jest Jezus ze swoją
Ewangelią oraz nowe jest Jego prawo. On jak nikt dotąd objawił nam Ojca,
Jego miłość do nas. Ta miłość zmienia świat. Przykazanie jest nowe, bo bez
pomocy Jezusa taka miłość jest niemożliwa / ks. Stanisław Ormanty TChr,
Żywe bowiem jest słowo Boże, 2013, s. 210 /. W niedzielę widać na drogach
wiejskich, a i na ulicach miast, ludzi idących do kościoła. Idą, bo Bóg jest u
nich na pierwszym miejscu /miłość /. Klękają, bo Bóg jest u nich na pierwszym miejscu / miłość /. Jan Paweł II mówi, że „Ojcze Nasz” to najważniejsza modlitwa: Święć się Imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola
Twoja. Bóg na pierwszym miejscu / miłość /. Rodzaje modlitwy - chwalebna
dziękczynna, przebłagalna, błagalna - chwalebna na pierwszym miejscu Bóg na pierwszym miejscu / miłość /. Ktoś się żegna - Bóg na pierwszym
miejscu / miłość /, inni tego nie robią. Ktoś przyklęka - Bóg na pierwszym
miejscu. Wystarczy spojrzeć na zakonnicę - u niej Bóg na pierwszym miejscu, skoro w takiej formie życia chce przeżyć swoje życie.
„Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami”. Krótko - bo jeszcze nie zbawił
ludzkości. Dzieci - nigdy wcześniej Jezus nie zwracał się do uczniów w ten
sposób - bo w czasie męki będą potrzebowali opieki jak dzieci. „Daje wam
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Bez tego przykazania nie ma prawdziwej relacji ani z Bogiem, ani z
drugim człowiekiem. Nowe, bo bez pomocy Jezusa taka miłość jest niemożliwa.
Ks. Stanisław Stradomski
***

Archidiecezja zaprasza do Pruszkowa dzieci i młodzież w każdym wieku!
Szczegółowe informacje i zapisy w zakrystii.

Rozwinięcie myśli z konkursu „Słuchać to nie to samo, co usłyszeć”
Maj to miesiąc tradycyjnych nabożeństw przy Kapliczkach. W naszej
Parafii również kultywowaliśmy tę tradycję. Po pandemicznej przerwie powróciliśmy do wspólnej modlitwy poza murami naszej Świątyni. We wtorek,
10 maja 2022 r. spotkaliśmy się przy Kapliczce Matki Boskiej Królowej Kościoła przy ul. Czerniakowskiej 42. Kapliczka ta jest pod szczególną opieką
Kół Żywego Różańca naszej Parafii. Jest też miejscem modlitwy często odwiedzanym przez Parafian, mieszkańców pobliskich bloków.
W nabożeństwie uczestniczyła bardzo liczna grupa Parafian. Pod przewodnictwem Księdza Proboszcza uczestnicy modlili się we własnych intencjach jak również w intencjach szczególnych:
- za Dzieci pierwszokomunijne, które dziś mają swoją pierwszą spowiedź
świętą w Kościele, a w sobotę 14 maja przyjmą Pana Jezusa do swojego serca
- w dniu Miesięcznicy Smoleńskiej o Bożą łaskę rychłego ujawnienia prawdy
o katastrofie
- w intencji wszystkich Parafian, łączących się duchowo z uczestnikami nabożeństwa.
Ksiądz Proboszcz wygłosił też krótką katechezę, w której odwołał się
do dzieł francuskich rzeźbiarzy, architektury katedr gotyckich i geniuszu
tworzenia świata przez Pana Boga.
Maj to jeden z najbardziej ukwieconych miesięcy. Rozkwitamy m.in. w
tradycji nabożeństw majowych.
Agnieszka Płodzik
***
Ogłoszenia, 15.05.2022 - cz. 1/2

1.Wczoraj w naszej Parafii blisko 80-ro dzieci przystąpiło do I. Komunii św.
Wszystkim drogim Dzieciom życzymy, aby ich więź z Jezusem była na zawsze trwała, radosna i żywa. Niech Ten, którego przyjęły do swojego serca pomaga im na co dzień żyć w prawdziwej Komunii z Bogiem i z ludźmi! Szczęść
Boże!
2.Dzieci I.-komunijne będą dziś wspólnie się modlić podczas Mszy św. o
godz. 11.30, a w celebracjach «Białego tygodnia» (od poniedziałku do piątku) będą uczestniczyć w dwóch grupach:
• podczas Mszy św. o godz. 8.00 – klasa 3A Nazaretu
• podczas Mszy św. o godz. 18.30 – wszystkie klasy Szkoły Podstawowej Nr
190. Gorąco zapraszamy wspólnie z Rodzicami i bliskimi.
Organizujemy nabożeństwa majowe przy kapliczkach na terenie Parafii w
kolejne wtorki o godz. 19.00:

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 16 V – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
6.30 W dniu Imienin Pana Prezydenta o
Boże moce, zdrowie i siły, zwycięstwa
dobra nad złem
8.00 +Leokadię TODORSKĄ (greg 28)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 27)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 15)
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(g 25)
18.30 + Konstantego NOWAKA w 14
r.śm. oraz za zmarłych z Rodziny NOWAKÓW, ŁUKASIEWICZÓW, BIEGAJÓW i SUROWIECKICH
WTOREK 17 V
6.30 O Boże błogosławieństwo dla S.
Christiany MICHALSKIEJ - imienin.
8.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 29)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 28)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 16)
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(g 26)
18.30 + Marię i Józefa (m) LEWANDOWSKICH
ŚRODA 18 V
6.30 O nowe powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 + Leokadię TODORSKĄ(greg 30)
8.00 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 29)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 17)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • W intencji Panu Bogu wiadomej • W intencji Tobiasza i Katarzyny o
Boże błogosławieństwo • O Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz pomyślne
rozwiązanie spraw dla Aleksandry i jej
córek • + Andrzeja CICHOSZA • + Andrzeja SZYMAŃSKIEGO (w 6 r. śm)
oraz + Halinę i Józefa PRÓSZYŃSKICH
• + Jadwigę, Wiesława i Adama SIEKIERSKICH oraz + Ewę PEDRYDZ
18.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA (27)
CZWARTEK 19 V
6.30 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 1)
8.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
oraz opiekę Matki Bożej dla Bastiana (w
19 rocz. urodzin) i Mateusza (15 rocz ur)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (g 18)
17.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 30)

18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(28)
18.30 W intencji Sabiny KOPYTIUK
dziękczynna w dniu urodzin
PIĄTEK 20 V – św. Bernardyna
6.30 + Gertrudę, Jana, Henryka i zm
z Rodziny GOŁĄBEK i NIEMCZYK
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(2)
8.00 + Teresę
17.30 +Eugeniusza (m) w 10 rocz śm i
Zdzisławę MAZURÓW i Marka SZEŚCIÓRKĘ (intencja od córki Aldony)
18.30 +Marię BARASIŃSKĄ (greg 19)
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(29)
SOBOTA 21 V
6.30 + S. Bernardę LYONS
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(3)
8.00 W intencji Tobiasza o Boże błogosławieństwo i głęboką wiarę ( z okazji 30 rocz urodzin)
17.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA
(greg 30)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (g 20)
18.30 W intencji Barbary BORYCHOWSKIEJ – TADAJEWSKIEJ
(dziękczynna w 70 rocz ur ) z prośbą o
łaski Boże w służbie nauczycielskiej
18.30 + Marka WILCZYŃSKIEGO, +
Elżbietę i Przemysława HNIEDZIEWICZ i o miłosierdzie Boże dla Anny
DROZDOWSKIEJ (żyje)
NIEDZIELA 22 V – 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.00+Stanisława MICHALSKIEGO(4)
8.30 + Krystynę i Zbigniewa OLCZAK, Józefa KOWALCZYKA
10.00 + Stanisława (m) ZIELIŃSKIEGO i Marka ZIELIŃSKIEGO
10.00+Bartosza ŁUKASZEWICZA(24)
11.30 + Marię, Mieczysława (m),
Agnieszkę, Zofię, Stanisława (m), Barbarę, Adama GORCZYCA, ich Rodziców oraz ++ z Rodzin GORCZYCÓW,
GIERCZAKÓW, GAJÓW, KNOROWSKICH i ORZESZKÓW
13.00 O Boże błogosł. dla Barbary
17.00 + Marię BARASIŃSKĄ( greg 21)
19.00 + Stanisława (m) i Sabinę
DRAPCZYŃSKICH
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• 17 maja – w kapliczce przy Łazienkach (ul. Podchorążych)
• 24 maja – w kapliczce przy ul. Hołówki 3 (na podwórku)
W kościele nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o godz. 18.00 i w
niedziele, i w dni powszednie.
3.Jutro (16 V) przypada Uroczystość św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski,
Metropolii Warszawskiej i miasta Warszawy. Ojcowie Jezuici zapraszają na
Mszę św. pod przewodnictwem Ks. Kard. Kazimierza Nycza do swojego
Sanktuarium przy ul. Rakowieckiej w poniedziałek na godz. 18.00.
4.Dziś w Rzymie papież Franciszek dokona aktu kanonizacji 7 osób – pośród
nich najbardziej znanego w Polsce błog. Karola de Foucauld, Francuza, kapłana i męczennika, inicjatora duchowości przyszłego Zgromadzenia Małych
Braci i Małych Sióstr Jezusa, którzy swój dom generalny w Polsce mają w
Izabelinie. Z kolei w przyszłą niedzielę, ale w Lyonie, odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożej Pauliny Jaricot, znanej na całym świecie założycielki Żywego
Różańca. Do tego wydarzenia przygotowujemy się także u nas, uczestnicząc
podczas nabożeństw majowych w specjalnej nowennie, na którą serdecznie
zapraszamy, zwłaszcza wszystkich należących do Kół Żywego Różańca w naszej Parafii.
5.W czwartek (19 V) będziemy po raz pierwszy obchodzić liturgiczne wspomnienie błog. Matki Elżbiety Róży Czackiej.
6.W przyszłą niedzielę (22 V) w Częstochowie odbędzie się kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet. Jej program obejmuje konferencję, Mszę św. i
różaniec na Błoniach. Początek spotkania o godz. 12.00.
7.Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Maryja w Litanii
Loretańskiej”. Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną lub napisać
wiersz na temat jednego z wezwań Litanii do końca maja. Prace będą eksponowane na specjalnej tablicy w kościele. Finał konkursu z nagrodami jest
przewidziany na niedzielę (5 VI) po Mszy św. o godz. 11.30.
8.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

