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5 czerwca 2022

swstefana/

Parafia

Prawidło tygodnia:
„Duch Święty to przedziwne tchnienie życia.
To jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię”.
- bł. Kardynał Stefan Wyszyński

DZIĘKUJEMY DZIECIOM ZA WYKONANE PRACE

CZYTANIE I
Dz 2, 1-11
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali
w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy,
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy
swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu
i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.

KONKURS
PLASTYCZNY

„Maryja w Litanii
Loretańskiej”

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego
uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy
i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię *
i dokonaj w sercach wiernych tych cudów,
które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Amen.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,
*
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE II
Rz 8, 8-17
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak
nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze
względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze
śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc,
bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha
zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem wszyscy
ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch

wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie
mieć udział w chwale.
Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
EWANGELIA
J 14, 15-16. 23b-26
Duch Święty was wszystkiego nauczy
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da
wam, aby z wami był na zawsze. 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».
Rozważanie
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”.
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię; dlatego też to,
co się narodzi, Święte, będzie Synem Bożym” / Łk 1, 35 /. :Tak więc to, co ma
się w Maryi dokonać, jest nowym stworzeniem”. Znamy wszyscy największą
obietnicę i ostatnie polecenie Chrystusa skierowane do Apostołów przed

wniebowstąpieniem: „oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wszyscy
oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Przygotowują się przez modlitwę. Modlitwa wspólnoty apostolskiej przed Pięćdziesiątnicą była wytrwała - trwajcie na modlitwie”.
Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus pięć razy zapowiada dar Ducha
Świętego. „Nie zostawię was sierotami”, mówi. Duch Święty, Pocieszyciel,
Obrońca. Będzie odczuwalny w swoim działaniu przez oświecenie umysłu,
przez dyskretne natchnienia, przez odwagę świadczenia prawdy, przez pomoc w opieraniu swego życia na Prawdzie Jezusa Chrystusa. A więc odwagi,
nie jesteś sam. „Weźmijcie Ducha Świętego”. W Wieczerniku jesteśmy
świadkami nowego stworzenia. Ludzie zostają ożywieni, otrzymują Ducha
Ożywiciela. Odtąd nie będą się obawiać. Duch Pocieszyciel czyni z uczniów
nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju - „nowe stworzenie”.
Czym można zostać napełnionym? Czym można dać się napełnić?
Gniewem, szałem, złością, bezmyślnością, głupotą, zazdrością, zawiścią. Ale
można również zostać napełnionym bojaźnią, zdumieniem i zachwytem. Miłością / Oremus, czerwiec 2022, s. 39 /.
„W czasie świąt liturgicznych historyczne czyny Boga stają się teraźniejszością. Są uczestnictwem w Bożym działaniu w czasie. Jeśli w człowieku
nie nastąpi wewnętrzne otwarcie, które sprawi, że dostrzeże on coś więcej
niż tylko to, co daje się zmierzyć i zważyć, że zauważy odblask Boskości w
stworzeniu, to wówczas Bóg wykluczony jest z naszego pola widzenia. Naznaczając się znakiem krzyża uciekamy się pod ochronę krzyża, trzymamy go
przed sobą jak tarczę, która osłania nas przed udrękami naszych czasów i
daje nam odwagę, by iść dalej. Postawa klęcząca jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze
poznanie i doświadczenie Boga. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać. Stojąc, wiemy, że uczestniczymy w zwycięstwie Jezusa, a gdy stojąc, słuchamy Ewangelii to jest to wyraz naszej czci. Wobec tych słów nie możemy
już siedzieć, słowa te porywają nas w górę” / Benedykt XVI, Duch liturgii /.
„Pokój, pokój, a gdzie jest pokój? Nie jest bowiem rzeczą szlachetną
słowami głosić pokój, a burzyć go czynem, do czego innego dążyć, a co innego opowiadać, głosić zgodę słowami, a w rzeczywistości żądać niewolniczej
uległości. I ja chcę pokoju i nie tylko chcę, lecz o niego proszę, ale o pokój
Chrystusowy, pokój prawdziwy, pokój bez nieprzyjaźni, pokój w którym by
nie było ukrytej wojny, pokój, który by nie ujarzmiał ludzi jako przeciwników, lecz łączył jako przyjaciół” / Św. Hieronim / + 420 /, Karmię was tym,
czym żyję, 1980, s. 164, Opracował Ks. Marek Starowieyski /.
Ks. Stanisław Stradomski

Intencje modlitwy Żywego Różańca
Czerwiec 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:
Papieskie intencje:
• Za rodziny.
Modlimy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.
• Za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby umocnieni łaską wiernej miłości i
silnej wiary w Chrystusa, byli oparciem dla Kościoła we wszystkich sprawach.
• Za wspólnotę Kościoła, aby Duch Święty obecny w trwającym procesie synodalnym uczył nas iść w jedności z Chrystusem.
• O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
• O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• O dar sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie i na świecie.
• O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
• O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
• O wygaszenie pandemii koronawirusa oraz o potrzebne siły i wytrwałość
dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby
zdrowia.
• Za dzieci, które przyjęły pierwszą Komunię świętą, aby przekonane o bezinteresownej miłości Chrystusa, pragnęły pogłębiać z Nim relację przyjaźni.
• Za osoby starsze, samotne, chore, bezdomne i głodujące, aby Bóg otaczał je
swoją troską i zawsze mogły liczyć na pomoc od wyznawców Chrystusa.
• Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu
pełnym miłości.
• O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia.
• Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o owoce beatyfikacji Błogosławionej Pauliny Jaricot.
• O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
• Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na
Ukrainie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
• Intencje własne.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 6 VI - NMP MATKI KOŚCIOŁA
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 6)
8.00 + Stanisława (m) MICHALSKIEGO (greg 19)
8.00 + Zbigniewa (brata S. Grażyny)
17.30 + Eugenię CZARNOCKĄ (greg 6)
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od PJ. Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 W intencji P. Bogu wiadomej
WTOREK 7 VI
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 7)
6.30 + Ojca Roberta SKUPA i łaskę
pocieszenia dla Jego bliskich
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(20)
17.30 O zdrowie dla Remigiusza i Witolda MIERZWA
17.30 + Eugenię CZARNOCKĄ (greg 7)
18.30 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA –
ROCZNICOWA: • + Andrzeja CICHOSZA • + Józefa (m) KRZYSZTOFKA
•
+ Zdzisławę MILCZARSKĄ
18.30 W intencji P. Bogu wiadomej
ŚRODA 8 VI – ŚW. JADWIGI
KRÓLOWEJ
6.30 +S. Malwinę OWCZAREK w 1 r.śm
6.30 + Barbarę BUERGER w 2 r.śm
8.00 +Stanisława MICHALSKIEGO(21)
17.30 + Eugenię CZARNOCKĄ (greg 8)
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 8)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • + Jadwigę Bożenę ŁOSIEWSKĄ • O dar Nieba dla + Wojciecha ŚWIDERSKIEGO, Wiktora GRYZ i
Piotra BUCZYŃSKIEGO
CZWARTEK 9 VI – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO
KAPŁANA
6.30 + Jana (m) RZEPCZYKA
8.00 +Stanisława MICHALSKIEGO(22)
8.00 W int. P. Bogu wiadomej

17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (g 9)
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 9)
18.30 + Mariannę i Wacława (m)
PAWLAKÓW, Elżbietę i Feliksa NIEWIADOMSKICH, Magdalenę i Jana
PAWLAKÓW
PIĄTEK 10 VI
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 10)
8.00 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 23)
17.30 + Elżbietę, Tadeusza, Zbigniewa i Wojciecha OPAŁKA
17.30 + Eugenię CZARNOCKĄ (g 10)
18.30 + Aleksandra (m) ZIĘCIKA
18.30 + Czesława (m) WÓJTOWICZA, Stanisławę (k) i Antoniego WÓJTOWICZÓW
SOBOTA 11 VI – ŚW. BARNABY
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 11)
8.00 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 24)
17.30+Eugenię CZARNOCKĄ(greg 11)
17.30 + Julię MENCZYK w r.śm
18.30 O łaskę wiary dla Jana i potrzebne łaski dla Grażyny
NIEDZIELA 12 VI – Uroczystość
Trójcy Świętej
7.00 W intencjach S. Marianny WALESIUK - imieninowa
8.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 12)
10.00 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 25)
11.30 Dziękczynna w 30 rocz. Sakramentu Małżeństwa Beaty i Cezarego
POLAK z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata
13.00 O nawrócenie Rosji i ustanie
działań wojennych oraz zawierzenie
Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi
17.00 Za zmarłych z Rodziny KRZYŻAKÓW, WIRKUSÓW i CARSKICH
19.00 +Eugenię CZARNOCKĄ (g 12)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2
Zesłanie Ducha Świętego
5 czerwca 2022

1.Dziś przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i XV Święto Dziękczynienia za beatyfikację nowych polskich błogosławionych. Po każdej Mszy św.
będzie zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej. Nasza Wspólnota
otrzyma też dzisiaj relikwie błog. Kard. Wyszyńskiego, który blisko 50 lat
temu ustanowił naszą Parafię.
2.W związku z tą Rocznicą poszukujemy osób zainteresowanych udziałem w
przygotowaniu Jubileuszowego Festynu, który chcemy zorganizować w
czerwcu 2023 roku. Zachęcamy do współpracy! Zapisy w zakrystii.
3.Dziś spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.00 i Msza św. dziękczynna
za beatyfikację błog. Pauliny Jaricot o 17.00.
4.Przypominamy o Komunii św. wielkanocnej. Od jutra zaczyna się w liturgii
okres zwykły.
5.We wtorek spotkanie Kandydatów do Bierzmowania o 19.15 w Domu parafialnym.
6.Jutro obchodzimy święto NMP Matki Kościoła, a w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
7.Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy o 18.00.
8.Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swoje ankiety. Grupa synodalna i
nowa Parafialna Rada Duszpasterska zajmą się teraz ich podsumowaniem.
9.Msza św. z procesją do 4 ołtarzy w Dniu Bożego Ciała (16 VI) rozpocznie
się o godz. 11.30. Prosimy Siostry Nazaretanki i wspólnoty o przygotowanie
ołtarzy, a Dzieci komunijne, asystę liturgiczną i Parafian zapraszamy do
udziału w Uroczystości.

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

