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Prawidło tygodnia:
„Miłość wyraża się nie tylko w rozdawaniu mienia, ale o wiele bardziej w
dzieleniu się Bożą nauką i w osobistej posłudze bliźniemu”.
- św. Maksym Wyznawca

"Mam nadzieję Cię spotkać.
W tej nadziei Maryja jest matką".
- Ks. Rafał Bogdański

Kazanie z 17.05.2022 o 19.00.
Wysłuchał Mateusz P.*

* To już czwarta odsłona konkursu „Słuchać to nie to
samo, co usłyszeć”. Zachęcamy do słuchania Słowa
Bożego i wysyłania inspirujących myśli księży z naszej
parafii na adres: gazetka.sw.stefana@gmail.com.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych
dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi
zmartwychwstałemu; † niech misterium paschalne,
które wspominamy, * przemienia nasze życie. Amen.

CZYTANIE I
Dz 15, 1-2. 22-29
Dekret Soboru Jerozolimskiego
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w
sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących
wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z
Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi
bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w
waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy
oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,
nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od
nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie,
Boże.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam
błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce
ziemi.

CZYTANIE II
Ap 21, 10-14. 22-23
Miasto Święte
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga.
Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o
przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście
bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur
Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwu-

-nastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
EWANGELIA
J 14, 23-29
Duch Święty nauczy was wszystkiego
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To
wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do
Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

Rozważanie
Szósta Niedziela Wielkanocy
Jest w Ewangelii mowa o miłości i o pokoju, by osiągnąć cel naszego
życia - wieczne przebywanie z Bogiem / KKK 1045 /. Pokój - dar zmartwychwstałego. Potrzebny jest nam pokój, który jednoczy, buduje i napełnia nadzieją. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka”. Ja jestem drogą: do celu, przewodnik do Boga.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie, tzn. przez sakramentalne znaki. Ja jestem drogą - do drugiego człowieka, przez Chrystusową
miłość. Ja jestem drogą przez prawdy, które wam głoszę. Ja jestem prawdą,
bo Ja jestem Bogiem. Powołanie do służby w Kościele to powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem. Jest to
droga miłości. Jezus jest drogą do życia. Opis jest w Biblii. Ojciec może być
poznany tylko dzięki wierze w Jezusa. Jeżeli Pan Jezus uważał się za
Syna Bożego i udowodnił to za kogo się uważał przez cuda,
zwłaszcza Zmartwychwstanie to był Synem Bożym. A jeżeli był
Synem Bożym, to mówił zawsze prawdę. A mówił: Ojcze Nasz,

który jesteś w niebie. Więc jest Bóg. Wierzę w Boga, bo wierzę Jezusowi, który zmartwychwstał.
Program Duszpasterski w Polsce na ten rok: Dzień Pański jest szczególną pamiątką zmartwychwstania Pana, dlatego głębiej wyraża też nasze
oczekiwanie na powrót Chrystusa. Gromadząc się na niedzielnej Eucharystii
kształtujemy w sobie postawę oczekiwania na to spotkanie.
22 maja 1981 r. bł. Kardynał Stefan Wyszyński, na sześć dni przed
śmiercią, wygłosił przemówienie do Rady Głównej Episkopatu. Oto treść „Same uczucia wdzięczności. Do nikogo - najmniejszego żalu. Na nikim najmniejszego zawodu. Wszystkim pozostawiam moje serce, które nie zabiera ze sobą żadnego zastrzeżenia w stosunku do żadnego z biskupów, do kapłanów i ludu Bożego. Wszystkie nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki
program - to Ona”. 28 maja br., w sobotę - 41 Rocznica śmierci, pierwsze
wspomnienie w liturgii Kościoła Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
„Aggiornamento to nie tylko odnowa Kościoła w nim samym, to nie
tylko zjednoczenie chrześcijan, „aby świat uwierzył” / J 17,21 /, to także i
nade wszystko zbawcza działalność na rzecz tego świata, która przemija, ale
stale zorientowana ku wieczności, ku pełni życia. Kościół nie traci z oczu tej
ostatecznej pełni, do której prowadzi nas Chrystus” / Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 1994, s. 72 /.
19 obchodów Maryjnych:
Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia NMP
Świętej Bożej Rodzicielki
Zwiastowania Pańskiego
w Warszawie Gł. Patronki stolicy Wniebowzięcia NMP
Święta
Ofiarowania Pańskiego
Nawiedzenia NMP
Matki Kościoła
Narodzenia NMP
Wspomnienia Obowiązkowe
NMP Wspomożycielki Wiernych Niepokalanego Serca Maryi Panny NMP z Góry Karmel
NMP Królowej
NMP Bolesnej
NMP Różańcowej
Ofiarowanie NMP
-

8 grudnia
1 stycznia
25 marca
14 maja - NMP Łaskawej
15 sierpnia
2 lutego
31 maja
Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św.
8 września
24 maja
sobota po urocz. N. Serca P. Jezusa
6 lipca
22 sierpnia
15 września
7 października
21 listopada

Wspomnienia dowolne
NMP z Lourdes
- 11lutego
Rocznica poświęcenia Rzymskiej
Bazyliki NMP
- 5 sierpnia
Najświętszego Imienia Maryi
- 12 września
14 maja był dniem Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. Kiedy
patrzę na piękne kwiaty w prezbiterium z tej okazji, przypomina mi się aktualny Program Duszpasterski poświęcony Eucharystii i temat obecnego roku Posłani w pokoju Chrystusa. 80 dzieci parafii - posłani w pokoju Chrystusa.
Przed nami, 26 maja przypada dzień Matki.
Preludium Des-durOjczyzna bez porównań
Matka bez kopii
/ Bożena Anna Flak, Pięć siedem pięć, Londyn 2018, s. 103 /.

Ks. Stanisław Stradomski
***
Błogosławiona Paulina Jaricot
Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca oraz
obrończyni praw robotników, Francuzka Paulina Jaricot zostanie beatyfikowana w Lyonie w niedzielę 22 maja 2022 r. o godz. 15.00 podczas Mszy św.
na Eurexpo celebrowanej przez ks. kard. Luis Antonio Tagle, prefekta Kongregacji Ewangelizacji.
Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1910 roku. Heroiczność jej cnót ogłoszona została przez papieża św. Jana XXIII w 1963 r.
Natomiast Watykan zdecydował o dacie beatyfikacji w maju 2020 roku.
Marie-Pauline Jaricot (1799-1862) urodziła się w Lyonie w rodzinie
bogatych przemysłowców jako ostatnia z siedmiorga rodzeństwa. Gdy była
młodą dziewczyną, poważnie zachorowała. Jej matka, modląc się zaoferowała Bogu swoje życie za uzdrowienie córki. Niedługo potem zmarła.
Żałoba po matce skłoniła Pauline do refleksji nad sensem życia. Po
kazaniu księdza Wurtza o próżności rozdała biednym swoją biżuterię i zaczęła ubierać się jak robotnica. W kaplicy w Fourviere złożyła następnie ślub
czystości ciała i ducha, uznała jednak, że nie ma powołania zakonnego. Z
gronem dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Z listów od brata, księdza w seminarium duchownym w Paryżu i z listów misjonarzy, Pauline dowiedziała się o trudnej sytuacji finansowej misji,
w tym dzieci ubogich rodzin w Chinach. Dzięki zdolnościom organizacyjnym
udało się jej stworzyć koła dla robotnic zakładów przemysłowego, które zgodziły się przekazywać drobne sumy z tygodniowych zarobków na misje. Powstało dziesiątki, a potem setki kół, które zaczęły finansować fundusz na

działalność misyjną Kościoła i rozkrzewianie wiary.
Praca Pauline odegrała dużą rolę w rozwoju francuskiego ruchu misyjnego w XIX wieku.
Gdy koła przeszły pod zarząd Rady, Pauline postanowiła propagować
modlitwę różańcową, tworząc tzw. Żywy Różaniec. Dziełu modlitewnemu
Paulina Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz generał zakonu dominikanów, który w 1836 r. przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do
dominikańskiej Rodziny Różańcowej przy poparciu papieża Grzegorz XVI.
Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.
Pauline zaangażowała się również w pomoc robotnikom. Cały swój
majątek zainwestowała w budowę domu, który miał być idealnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami mieli cieszyć się pracą
sprawiedliwie zarządzaną i wynagradzaną.
Inwestycja jednak doprowadziła do bankructwa Pauline, której praca
została wykorzystana przez oszustów. Do końca życia spłacała długi, żyjąc w
ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu. Zmarła 9 stycznia 1862 r
Założone przez nią Dzieło Rozkrzewiania Wiary od 1922 r. ma status Dzieł
Papieskich, a obecnie funkcjonuje w 144 krajach.
Koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad milion
uczestników, tym samym Paulina stała się założycielką jednego z największych misyjnych dzieł w Kościele.
(www.misje.diecezja.pl)
***

Ogłoszenia parafialne, 22.05.2022
1.Przed nami ostatnie dni maja. Nabożeństwa majowe odprawiamy w kościele codziennie o godz. 18.00. W najbliższy wtorek (24 V) zapraszamy też
na godz. 19.00 do kapliczki przy ul. Hołówki 3 (na podwórku).
2.Dziś w Częstochowie odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet. Jej
program obejmuje konferencję, Mszę św. i różaniec na Błoniach, zaś w Lyonie, Kościół ogłosi nową błogosławioną – Sługę Bożą – Paulinę Jaricot, założycielkę Żywego Różańca.
3.Od piątku (27 V) rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego, którą będziemy prowadzić podczas nabożeństw majowych i
czerwcowych.
4.W sobotę (28 V), przypada pierwsze liturgiczne wspomnienie błog. Kard.
Stefana Wyszyńskiego, naszego Metropolity i Biskupa warszawskiego, Prymasa Polski, ustanowione już po beatyfikacji. Zapraszamy na Msze św. tego
dnia. Również w sobotę, Ks. Kard. Kazimierz Nycz udzieli święceń kapłańskich 13 diakonom dwóch warszawskich Seminariów. Uroczystość odbędzie
się niedaleko nas, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, o godz. 10.00.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 23 V
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Stanisława MICHALSKIEGO (greg
5)
17.30 Z okazji urodzin Agaty KOPPA
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 22)
18.30 + Aleksandrę (k) SZMAL i + Andrzeja SZYMANOWSKIEGO
18.30 Przez wstaw. Matki Bożej w intencji P. Bogu wiadomej
WTOREK 24 V – NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
6.30 + S. Kingę BLABUŚ
8.30 +Stanisława MICHALSKIEGO(g6)
17.30 + Jadwigę CHRUŚCIEL (miesiąc
po śmierci)
17.30 + Beatę CHOMICKĄ i Tomasza
SADOWSKIEGO (27 r. śm)
18.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 23)
18.30 + Huberta PIĄTKA w 15 r. śm i zm
z rodziny PIĄTEK, WEJS i PASTOR
ŚRODA 25 V
6.30 O Boże błog dla S. Fides ZAGUŁA –
imieninowa
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(g 7)
8.00 + S. Mirosławę
17.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog dla Radosława (m),
Magdaleny, Joanny i ich Rodzin
18.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 24)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • W intencji Panu Bogu wiadomej • + Izabelę KONIECZNĄ - WOTAWĘ • O Boże błog dla Grażyny z okazji 66
urodzin i całej Rodziny • O potrzebne łaski dla Macieja, Mateusza ZAWISTOWSKICH z okazji urodzin oraz dla Mikołaja
KOWALCZUKA, a także dla Zuzanny i
Joanny ZAWISTOWSKICH – imieninowa • + Grzegorza ŚWIECZKĘ – 1,5 roku
po śmierci, w dniu urodzin i imienin •
Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Moniki i
Piotra z prośbą o Boże błog. dla małżonków i ich dzieci Zofii i Kacpra
CZWARTEK 26 V – ŚW. Filipa Neri
6.30 O Boże błog dla S. Mileny OBROCHTY - imieninowa
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(g 8)

8.00 +Apolonię MARCINIAK i Mariannę MAKOWSKĄ (z okazji Dnia Matki)
17.30 +Marię BARASIŃSKĄ (greg 25)
18.30 + Krystynę ŻYWALEWSKĄ
18.30 Przez wstaw. M. Bożej w int. P.
Bogu wiadomej
PIĄTEK 27 V
6.30+Stanisława MICHALSKIEGO(9)
8.00 + S. Wincencję POŁONOWSKĄ
8.00 + Marianne i Stanisława KOZIEŁÓW oraz Władysławę SIEDLECKĄ
17.30 + Stanisławę KULIGOWSKIEGO
(m-c po śmierci)
17.30 +Marię BARASIŃSKĄ (greg 26)
18.30 + Piotra IZDEBSKIEGO
18.30 Przez wstaw. M. Bożej w int. P.
Bogu wiadomej
SOBOTA 28 V
6.30 O zdrowie, Boże błog, opiekę
Matki Najśw. w rodzinie Krzysztofa i
Elżbiety, za ich dzieci Zuzannę i Emmę i
teściową Elżbietę
8.00 +Stanisława MICHALSKIEGO(10)
8.00 Za spokój duszy śp. Józefa DERKOWSKIEGO w 1 r. śm
17.30+Wojciecha SAWICKIEGO w r. śm
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 27)
18.30 + Mariannę GRZYBEK, Stanisława (m) w 1 r. śm i Pawła w 6 r. śm.
GRZYBEK oraz zm z rodziny KURKÓW
I ZDUNKÓW
NIEDZIELA 29 V – Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
7.00 + Wandę i Eugeniusza OSTRYSZ
i za ich Rodziców
8.30 + Mariannę DOMASIEWICZ
8.30 +Stanisława MICHALSKIEGO (11)
10.00 + Wacława MAJCHERA (6 r. śm)
oraz Zmarłych z Rodziny STRZELCÓW
11.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 28)
13.00 + Alicję CUPRYŚ w 31 r. śm. i
Kazimierza CUPRYŚ w 18 r. śm
17.00 + Mieczysława (m) MROCZEK w
12 r. śm i jego Rodziców oraz ++ Józefę
(k), Jakuba, Leszka, Eugeniusza i Mariannę KRAWCZYK i Janinę ADAMSKĄ
19.00 + Marię i Stanisława (m) RÓŻAWSKICH oraz Katarzynę, Wojciecha
i Józefa (m)
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Prosimy o modlitwę za nowych kapłanów Archidiecezji, którzy, jeśli taka
będzie wola Boga, mogą trafić też do naszej Wspólnoty.
5.Także w sobotę (28 V) Parafialny Zespół Caritas będzie wydawać paczki
żywnościowe dla naszych podopiecznych. Zapraszamy od godz. 10.00 do
Domu parafialnego.
6.Za tydzień, w niedzielę (29 V), przypada liturgiczna Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i rozpocznie się ostatni tydzień okresu wielkanocnego.
Przypominamy o trzecim przykazaniu kościelnym, które zaprasza nas do
przyjęcia Komunii św. właśnie w tym czasie.
7.Tego samego dnia, w niedzielę (29 V), Grupa „Modlitwy Jezusowej” organizuje specjalny wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się po ostatniej wieczornej Mszy św. Uwielbienie Boga przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, i modlitwa śpiewem przy akompaniamencie gitary, zakończy się
Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem o godz. 21.00. Zapraszamy
wszystkich, a szczególnie młodych!
8.Trwa konkurs pt. „Maryja w Litanii Loretańskiej”. Przybywają nowe prace,
które przyjmujemy do końca maja i eksponujemy na specjalnej tablicy w
kościele. Finał konkursu z nagrodami jest przewidziany na niedzielę (5 VI)
po Mszy św. o godz. 11.30.
9.Z biura Prezydenta Warszawy, otrzymaliśmy w ostatnich dniach zatwierdzenie projektu architektonicznego oraz pozwolenie na budowę, czyli formalne wyrażenie ostatecznej zgody na remont dachu naszej świątyni. Niestety, w obecnej sytuacji rynkowej, musimy raz jeszcze dokonać aktualizacji
ubiegłorocznej wyceny prac. Jeśli jednocześnie uda się pozyskać fundusze z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które niestety nie zostały
nam przyznane przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, to jeszcze w
tym roku powinniśmy rozpocząć naprawę dachu i więźby kościoła. Bardzo
dziękujemy osobom, które swoimi funduszami wspierają cały ten kosztowny
projekt.
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
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