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Prawidło tygodnia:
„W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci.
Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce.
Matka prowadzi do Syna”.
bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza
Obejrzyj film religijny na:
www.youtube.com/watch?v=Zoos1qXlINM

POWOŁANY (CALLED) 2022 - FILM NA CZASY OSTATECZNE

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas
do niebieskich radości, † niech pokorny lud dojdzie
do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Amen.

CZYTANIE I
Dz 13, 14. 43-52
Apostołowie zwracają się do pogan
W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie
starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże
najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam
Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po
krańce ziemi”». Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło
się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich
ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium.
A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.
My ludem Pana i Jego owcami.
Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami
radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

CZYTANIE II
Ap 7, 9. 14b-17
Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia
Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i
przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do
mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i
w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie
rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i
nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z
ich oczu».

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

EWANGELIA
J 10, 27-30
Jezus daje swoim owcom życie wieczne
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z
mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

że nikt nie wyrwie ich z Jego ręki. To zapewnienie odnosi się i do mnie. Mówi mi, że jestem w ręku Jezusa, że moje życie jest w Jego ręku. To powinno
napełnić mnie radością, ponieważ ręce Jezusa są dobre, przyjazne, delikatne. To ręce, które leczą. Ręce, które przywracają wzrok i słuch, ręce, które
łamią i dzielą chleb; ręce, które rozdają i pozostają otwarte dla wszystkich.
To ręce delikatne, gotowe zawsze błogosławić. Kto jest w tych rękach, jest w
dobrych rękach, rękach Bożych / Ks. Władysław Biedrzycki MSF, Ewangelia
na każdy dzień, 1996, s. 128 /.

Rozważanie
Czwarta Niedziela Wielkanocy
„To o tej właśnie tajemnicy Odkupienia mówi liturgia dzisiejszej niedzieli ukazując obraz Dobrego Pasterza” - mówi Jan Paweł II. W rozumne
stworzenie wpisane jest wewnętrzne odniesienie do Stwórcy, głęboka więź
ustanowiona przede wszystkim przez dar życia”. Godność życia nie wynika
jedynie z jego źródeł, czyli z faktu, że pochodzi ono od Boga, ale także z jego
celu, z jego przeznaczenia do komunii z Bogiem przez poznanie Go i umiłowanie.
Chrystus wielokrotnie mówił o swoim Ojcu, pokazując Jego Opatrzność, miłość. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nie zna nikt, tylko
Syn / Mt 11, 27 - czytana 29.04.2022 /.
Nasze widzenie rzeczywistości pozaziemskich zaostrza się w czasie
każdej Mszy św., gdzie uobecnia się tajemnica wartości wiekuistych. Chrystus uwiarygodnił je swoim zmartwychwstaniem. Wierzyć - nie wierzyć;
światłość - ciemność; z wysoka - z ziemi. Jezus przyszedł z wysoka i daje
świadectwo światłości / J 3, 31-36 - czytana 28.04.2022 /. Uwierzyć w Jezusa to przyjąć Ojca i Jego miłość. Jezus objawia Boga. Jezus przyszedł, aby
powiedzieć kim jest Bóg i czym możemy się stać. Tylko ten, kto zna Boga,
może powiedzieć nam prawdę o Bogu. Tą prawdą jest Ewangelia.
Ziarnko wiary do ziarnka
a uzbiera się
pewność / Bożena Anna Flak, Niby nic, 2015, s. 131 /.
Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać. A wiara lub liturgia,
które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam,
gdzie owa postawa zanika, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać / Benedykt XVI, Duch liturgii, s. 210 /.

Orędzie dzisiejszej Ewangelii jest pocieszające. Zapewnia nas bowiem,
że nawet w najtrudniejszych chwilach życia jesteśmy wspierani silną ręką
Boga i naszego Brata Jezusa. Tych, którzy do Niego należą, Jezus zapewnia,

Alegoria pasterza i owiec, którą posługuje się Pan Jezus, zgodna jest z
ówczesnymi, a także jeszcze z dzisiejszymi realiami. Podobnie Pan Jezus
wzywa do siebie i za sobą dusze ludzkie głosem swoich prawd i rad ewangelicznych. Jego prawdy i rady są słuszne i piękne lecz trudne i droga do zmartwychwstania jest drogą stacji bolesnych. Słuchając lub nie słuchając prawd i
zaleceń Chrystusa - wystawiają ludzie świadectwo sobie samym, swoim pragnieniom i upodobaniom / Ks. Tadeusz Olszański CM, Głosząc Ewangelię
Królestwa, 1995, s. 112 /.

Niedziela dobrego Pasterza jest dziękczynieniem za Tego, który nam
służy w Kościele i przez Kościół. Jest także dniem modlitwy o powołania do
pasterskiego Chrystusa. Chrystus wypełnia wobec nas posługę Pasterza i Nauczyciela. Słuchajmy Jego słowa, abyśmy nie zginęli / Głoście Ewangelię,
1991, s. 135 /.

Jezus w Ewangelii Jana nazywa wierzących swoimi owcami. Jako Dobry Pasterz daje swoje życie za owce. Poznanie, o którym mówi Jezus, należy
jako szczególne relacje, życie w komunii z kimś. Chrystus jako Dobry Pasterz
jest treścią liturgii czwartej niedzieli wielkanocnej. Kościół jest bowiem Bożą
owczarnią, której bramą i pasterzem jest Syn Boży. Liturgia ukazuje nam
relacje między Nim a owcami / Program Duszpasterski Kościoła w Polsce
2021/22, s. 74 /.

Czy radujemy się z tego, że mamy Boga, że posiadamy wiarę? Czy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami i należymy do wielkiej
wspólnoty Kościoła obejmującego w jakimś stopniu całą kulę ziemską? / O.
Cherubin Pająk OFM, Ukażesz mi drogę życia, 2003, s. 115 /.

Kiedy powstał Komitet Obrony Robotników - pyta prowadzący teleturniej Jeden z dziesięciu? W 1980 r. odpowiada pytany. Nie, w 1976 odpowiada prowadzący. 25 czerwca 1976 r. powstał Komitet. 1 sierpnia 1976 r. w Filadelfii Kard. Karol Wojtyła odprawia Mszę św. na zakończenie 41 Światowego Kongresu Eucharystycznego i w ten sposób wprowadza obecnych w liturgię Mszy św.: Kładziemy na tym ołtarzu, na oczach całego świata nasz głód
wolności. Dobry Pasterz.
Ks. Stanisław Stradomski
***

Kronika - rok 2000
#ROZEZNAJ
Alumni warszawskiego seminarium zapraszają na rekolekcje dla rozeznających powołanie, które odbędą się w dniach 20-22 maja. To propozycja
dla mężczyzn - uczniów ostatnich klas liceum i studentów. Zapisy są prowadzone przez formularz.
Od kilku lat rekolekcje powołaniowe odbywają się w domu rekolekcyjnym na terenie ośrodka dla niewidomych w Laskach. – Są pewną formą towarzyszenia tym, którzy rozeznają swoje powołanie – mówi kleryk Bartosz
Tarnawski z V roku.
Co roku na rekolekcje powołaniowe zgłasza się niewielka grupa mężczyzn, niektórzy z nich przyjeżdżają po kilka razy. – To osoby w różnym wieku i z różnym wykształceniem, czy też doświadczeniem życiowym – mówi.
Rekolekcje dla rozeznających powołanie to czas wspólnej modlitwy,
ale również nawiązywania relacji, możliwość poznania księży pracujących w
seminarium oraz kleryków. – Jest czas na modlitwę w ciszy, ale też czas, żeby porozmawiać, pójść na dłuższy spacer – dodaje kleryk Bartosz Tarnawski.
Dla niektórych to czas przygotowania przed wstąpieniem do seminarium. – Nikogo nie zaskakuje, jeśli ktoś przyjeżdża na rekolekcje, a później
przychodzi do seminarium. Jednak są też tacy, którzy mają pytania i chcą się
pomodlić. To nie jest tak, że ktoś przyjedzie i od razu rozezna, bo czasami
potrzeba więcej czasu. Ja przyjeżdżałem na rekolekcje dwa lata z rzędu –
dodaje.
Zapisy na rekolekcje, które odbędą się od piątku 20 maja do niedzieli
22 maja, przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej:
www.wmsd.waw.pl/rekolekcje-dla-rozeznajacych-powolanie
***
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1.Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na Warszawskie Seminarium Duchowne. W najbliższą sobotę (14 V) w naszym Seminarium odbędą
się święcenia diakonatu. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy w ten
sposób troszczą się o nowe powołania kapłańskie dla naszej Archidiecezji i
całego Kościoła!
2.Dziś zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Kół Żywego Różańca Spotkanie
rozpocznie się w Domu parafialnym o godz. 16.00, a potem będzie miało
swoją kontynuację w kościele podczas Mszy św. o godz. 17.00. Zachęcamy do
udziału!
3.Na nabożeństwa majowe przy kapliczkach na terenie Parafii zapraszamy w
kolejne wtorki na godz. 19.00:
• 10 maja – kapliczka przy ul. Czerniakowskiej 42
• 17 maja – kapliczka przy Łazienkach (ul. Podchorążych)
• 24 maja – kapliczka przy ul. Hołówki 3 (na podwórku)
W kościele nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o godz. 18.00 i w
niedziele, i w dni powszednie.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 9 V
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 21)
8.00 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ
(greg 20)
8.00 +Małgorzatę GRZEGORZEWSKĄ
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 8)
17.30 + Stanisława (m) NOWICKIEGO
18.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA
(greg 18)
18.30 + Jana (m) KRYSIŃSKIEGO w
14 r.śm
WTOREK 10 V
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 22)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 9)
17.30 + Henrykę Danutę MITEK WOJTKOWIAK
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(g 19)
18.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ(g 1)
ŚRODA 11 V
6.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 23)
8.00+Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 22)
17.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA(g20)
17.30 + Zygmunta (m) DĄBROWA,
Janinę DĄBROWA, Jana i Helenę DĄBROWA oraz Bolesława (m) i Władysławę BRUDNYCH
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • W intencji Panu Bogu wiadomej • O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mieczysławy i Edwarda • O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Józefa, Beaty i Wojciecha • + Jadwigę i Wiesława SIEKIERSKICH oraz Adama
18.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 10)
CZWARTEK 12 V
6.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 24)
8.00 + Bolesławę (k) i Piotra ARCISZEWSKICH
8.00 + Bogusławę
17.30 +Marię BARASIŃSKĄ (greg 11)
18.30 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ

(greg 23)
18.30 + Bartosza ŁUKASZEWICZA
(greg 21)
PIĄTEK 13 V
6.30 + Janusza w 2 r.śm
8.00 Za dusze czyśćcowe
8.00+Leokadię TODORSKĄ (greg 25)
17.30 + Irenę Teresę GUTOWSKĄ
(greg 24)
17.30 +Marię BARASIŃSKĄ (greg 12)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MB FATIMSKIEJ: • +Barbarę WECZERKĘ (13 r.śm) • + Zofię, Mariana,
Jadwigę, Zdzisława i Marka GOŁĘBIOWSKICH oraz Annę i Krzysztofa
LEWANDOWSKICH • W intencji Panu Bogu wiadomej • + Zofię SIEMIENIACKĄ
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(22)
SOBOTA 14 V
6.30+Leokadię TODORSKĄ (greg 26)
8.00 + Zofię, Piotra, Mieczysława
(m), Mariana, Marię, Jana ZABULSKICH, Mariannę KREJDYNER, Ryszarda, Jerzego, Anatola MISIEWICZ
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 13)
18.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (25)
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(23)
NIEDZIELA 15 V – 5 NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7.00 +Leokadię TODORSKĄ (greg 27)
8.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (26)
10.00 + Rodziców, braci, męża i
dziadków
10.00+Bartosza ŁUKASZEWICZA(24)
11.30 + Stanisława JĘDRZEJKIEWICZA w 12 r.śm
13.00 + Zofię GRONKIEWICZ i + z
rodz. GOZDOWSKICH
17.00 Rezerwacja p. Hejman
17.00 + Marię BARASIŃSKĄ( greg 14)
19.00 + Zofię, Zygmunta i Wojciecha
CIĘŻKOWSKICH
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4.W ten piątek (13 v) przypada 105 rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Tradycyjną procesję z Figurą Matki Bożej musimy w tym miesiącu przełożyć na inny termin. W tym tygodniu, codziennie o godz. 19.15 (od poniedziałku do piątku) dzieci będą uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie pokutnym połączonym z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Zapraszamy
na spowiedź nie tylko same dzieci, ale również Rodziców i bliskich. Jutro
przychodzą dzieci z klasy 3A Nazaretu; we wtorek – klasa 3C; w środę – 3D,
w czwartek – 3A i wreszcie w piątek – 3B, wszystkie ze Szkoły Podstawowej
Nr 190. Nie zapomnijcie o świecach!
5.Radosna Uroczystość I. Komunii św. odbędzie się już w najbliższą sobotę
(14 V) w 3 turach: o godz. 10.00 dla dziewcząt z klasy 3A Nazaretu; o 11.30 –
dla dzieci z klas 3C i 3D ze Szkoły Nr 190 oraz o 13.00 – dla dzieci z klas 3A i
3B tej samej Szkoły. Zapraszamy!
6.W sobotę (14 V) przypada również Uroczystość NMP Łaskawej, głównej
patronki Warszawy. Msze, poza tymi komunijnymi, odprawimy tego dnia
według normalnego porządku dnia powszedniego. Zachęcamy do osobistego
nawiedzenia kościoła Ojców Jezuitów przy ul. Świętojańskiej i powierzania
naszych wspólnych i własnych spraw naszej Świętej patronce miasta.
7.Także w sobotę (14 V), w wilanowskim Muzeum św. Jana Pawła II i Błog.
Prymasa Stefana Wyszyńskiego (w pierścieniu pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej), ma być dostępna możliwość zwiedzania tego miejsca podczas
Nocy Muzeów. Wejście będzie możliwe od godz. 12.00 do 23.00 – wstęp
bezpłatny! Dla dzieci przygotowano specjalny teatrzyk oraz kreatywne
warsztaty.
8.Zapraszamy także do nowego konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Maryja
w Litanii Loretańskiej”. W tym celu należy wykonać pracę plastyczną lub
napisać wiersz na temat jednego z wezwań Litanii do końca maja. Będą one
systematycznie umieszczane na tablicy w kościele. Finał konkursu w niedzielę (5 VI) o godz. 11.30. Są przewidziane sympatyczne nagrody!
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

