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Prawidło tygodnia:
„Cały sens Wcielenia leży w wielkiej miłości Boga do człowieka, jako swojego
stworzenia i dziecięcia. Patrzę w żłóbek... I nie może opuścić mnie myśl niepojęta, ale przecież bezwzględnie prawdziwa, że On, Bóg, raz stając się Człowiekiem, już nigdy nie przestanie być Człowiekiem. Bóg już zawsze, na
wieczność, będzie Człowiekiem. W Trójcy Świętej jest na wieki człowieczeństwo Syna Bożego. I wszystko... dla mnie."
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Wj 34, 4b-6. 8-9
Bóg miłosierny i łagodny
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk
tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał:
«Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i
wierność». Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan
pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze
winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych
ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje †
pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej
świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś na tronie swojego
królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w
otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
*
pełen chwały i wywyższony na wieki.

CZYTANIE II
2 Kor 13, 11-13
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu,
bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Sł. Boży Prymas Tysiąclecia i ks. kanonik Stanisław Stradomski (4 z lewej)
Zdjęcie wykonane w Uroczystość Trójcy Świętej 40 lat temu - w 1980 roku.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA
J 3, 16-18
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Rozważanie
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 2020
7 czerwca
Bóg zawsze daje się cały, tak że drugiemu nie ubywa, a tylko od
pojemności duszy naszej zależy, ile Go obejmiemy
/ Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba /
W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w 1980 roku Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński był w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu, gdzie byłem pierwszym proboszczem tej parafii. Bardzo mi się podobało Jego kazanie o Trójcy Przenajświętszej.
Ostatnie wakacje w Seminarium w 1959 r. - dwa tygodnie spędziłem w
Komańczy. Mieszkałem w pokoju po Prymasie Wyszyńskim, mówię do parafianki kilka miesięcy temu. I można było zasnąć - pyta. Minęło sześćdziesiąt
lat.
Święcenia kapłańskie udzielił mi 26.06.1960 r. Kardynał Stefan Wyszyński w Archikatedrze Warszawskiej. Pamiętam pierwsze zdanie ze swojego przemówienia, podziękowania, w imieniu wyświęconych: Dwudziesty
trzeci Papież, dwudziestu trzech wyświęconych, dwadzieścia trzy róże dla
Waszej Eminencji.
W czasie Soboru Watykańskiego II / 1962-65 /, gdy Prymas był w Rzymie, kolega kursowy śp. Ks. Włodzimierz Sułek pokazał mi kaplicę Prymasa
przy ul. Miodowej. Przed prezbiterium, na środku, stał klęcznik, a na nim był
położony kapelusz kardynalski.
2.02.2002 r. Ks. Zdzisław Peszkowski podarował mi swoją książkę pt.
- Stefan Kardynał Wyszyński, Biografia w fotografiach, wydaną w 1969 r. w
Orchard Lake, Michigan, ze wstępem Kardynała Jana Króla. Gdy 26 sierpnia
1985 r. w Amerykańskiej Częstochowie uczestniczyłem we Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu księży, postawiono mnie przy kardynale, mówiąc „bo on jest z za żelaznej kurtyny”.
Gazeta parafialna „Parafia św. Stefana Króla w Warszawie” drukuje
kronikę parafii w tej chwili z lat 90-ch, kiedy byłem proboszczem. „Było kilkanaście osób świeckich. Zawsze są. Pomyślałem, że dobrze gdy w tych latach bitwy o Polskę i Pan Jezus bierze udział, że ludzie z Nim rozmawiają…
Kolega poszedł ubierać się do koncelebry, a ja spacerowałem dalej. W księgarni św. Jana Chrzciciela, kupiłem 5 egzemplarzy książki „Bitwa o Polskę” i
wszedłem do bazyliki archikatedralnej. Do rozpoczęcia uroczystości było
jeszcze trochę czasu więc uklęknąłem na klęczniku przy kaplicy kardynała
Wyszyńskiego. Musiałem Mu je pokazać. Właśnie Jemu. Uśmiechnąłem się
do siebie, że to nawet dobrze wyszło, że uklęknąłem przy tej kaplicy z tymi
książkami. Czyż On, Prymas Tysiąclecia nie stoczył bitwy o Polskę? Rozpoczęło się nabożeństwo i ks. Prymas Józef Glemp powiedział, że gromadzimy

się na Ofierze Chrystusa i że okazja jest szczególna, bo 30 sióstr Nazaretanek
daje dziś świadectwo Chrystusowi. A ja stałem pod chórem, trzymałem swoje
książki i wiedziałem, że ta uroczystość dzisiaj… to też bitwa o Polskę. A działo się to w sobotę, dnia 7 sierpnia 1993 roku”.
Nasz Parafianin ofiarował mi dwa lata temu książkę Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Miłość na co dzień” i Tygodnik „Za i przeciw” nr 24 - 14
czerwca 1981 r. pt. - Polska żegna swojego Prymasa. Numer specjalny:
- Z testamentu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Homilia Ojca Św. Jana Pawła II
- Uroczystości pogrzebowe Prymasa Polski
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne w hołdzie Prymasowi Polski /
drukowało w 1973 r. moje rekolekcje dla młodzieży /.
- Nie wstydźmy się tych łez: „Hołd Warszawy i całego Narodu polskiego oddany Zmarłemu Kardynałowi Prymasowi był na miarę serca, mądrości i odwagi tego żegnanego na zawsze Ojca Ojczyzny”.
- Zuzela, Andrzejewo, Włocławek, Laski, Gniezno: „Obok Jana Pawła II to
największy Polak tego wieku, a może i w naszej państwowości. Ileż my jako
naród mamy szczęścia. Przecież robiono wszystko, aby nam zabrać te autorytety” - notuje Tadeusz Karolak wypowiedź Polki, w latach siedemdziesiątych
przyjeżdżał do mnie pod Warszawę co drugi tydzień po homilie do druku.
- Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza / Kraty płaczą /.
Stojąc kiedyś na podwórzu w Kurii zobaczyłem jak Prymas przyjechał z Częstochowy - kapelan wyniósł z samochodu Obraz Matki Boskiej,
następnie wysiadł Prymas. 12 grudnia 2019 r. mówię do Księdza Piotra drukującego naszą parafialną gazetkę - 7 czerwca 2020 roku zamieścimy zdjęcie
jak stoję z Kardynałem Prymasem pod rękę. Jak z Ojcem. Nie ma takiego
zdjęcia - mówi. Jest - odpowiedziałem. Zrobione w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w 1980 roku.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
Psalm 5
Osobista relacja z Bogiem, nie powierzchowna czy wynikająca z tradycji rodzinnej jest istotą naszego życia. Zawołanie z głębi serca: „Królu mój
i Boże” deklaruje, że nie grzech, ale Bóg jest moim królem, czyli tym, który
ma nade mną władzę. Nie jest to ludzkiego rodzaju posiadanie władzy. Boże
królowanie polega przede wszystkim na obdarowywaniu nas miłością i czekaniu na miłosną odpowiedź człowieka.
Psalmista mówi, że Bóg słyszy głos mój od rana… poranek jest zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa, a więc każda myśl, czyn zanurzony w
Jezusowym dziele wyrwania nas z ciemności daje nam pewność, że Bóg
szczególnie nas wysłuchuje. Natomiast bardzo ostre i może nie zrozumiałe
słowa, że nieprawi, czyli grzeszni nie ostoją się przy Bogu, oznaczają, że On
jako ogień trawiący usuwa grzech z naszych uczynków, bo przed Jego obli-
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-czem nie może istnieć zło. Zło jest brakiem dobra, dlatego jest pozbawione
obecności Dobrego, dlatego szatan odszedł sprzed oblicza Najświętszego.
Pojawia się znów model dwóch dróg, które człowiek w czasie swoje
życia musi sobie sam wybrać. Każdy z nas podejmuje wybór czy chce iść szeroką drogą usłaną różami, ale prowadzącą do przepaści, czy iść wąską ścieżką przykazań w dzisiejszym świecie tak bardzo nie modnych.
Bóg otacza sprawiedliwych łaską niczym swoją tarczą, ale ich sprawiedliwość pochodzi od Boga. Podejmując wybór z wolnej woli trwania w
miłości i współpracy z Jego łaską czyni nas godnymi przez Jego miłość do
relacji tak bliskiej, do zjednoczenia.
Psalm 15
Psalmista opisuje osobę, która wkracza w progi świątyni jerozolimskiej. Staje w obecności Boga, jak Abraham. Bóg z jego namiotu czyni sobie
świątynię, tak jak z naszego życia. Upodobał sobie w Abrahamie, bo był człowiekiem bez skazy, postępującym sprawiedliwie. Nie czynił bliźniemu nic
złego, dla sąsiadów i swoich sług był dobry, nie ubliżał i nie poniżał ich. Ponadto posiadał w sercu bojaźń Bożą. Wielcy bohaterowie Biblii, nawet jeśli
upadali pod brzemieniem swoich grzechów z powodu bojaźni jaką mieli w
sercu wzrastali w miłości. Dlatego Bóg ich podtrzymywał i nigdy się nie zachwiali.
Wstąpienie do świątyni przywodzi nam na myśl Kapłana, który jako
jedyny miał prawo zedrzeć zasłonę pomiędzy ludem, a Przybytkiem. Jezus
Syn Boży poprzez swoją mękę bez skazy, z dłoniami pełnymi dobra wkracza
do świątyni Ojca by wstawiać się za nami. Nigdy się nie zachwiał w niesieniu
nam pomocy, nawet śmieć pokonał i zmartwychwstał dla naszego odkupienia. Korzystajmy z tych łask, bo są one dane nam w nadmiarze poprzez
chrzest.
Psalm 78
Biblia jest krajobrazem historii wpisanych w historię zbawienia. Życie każdego człowieka jest w nią wpisane. Bóg, który jest w niej obecny daje nam
jak gdyby lekcje, że nasze dzieje, jak i dzieje narodu wybranego są doskonałą
szkołą miłości i służby Jemu. Wspominając nieustannie cuda, jakich Bóg
dokonał jesteśmy przepełnieni zaufaniem i pewnością, że obdarzy nas nowymi. Izrael nieustannie wspominał nadzwyczajność wyjścia z Egiptu, a my
jakie wydarzenie możemy w swoim życiu podstawić w zamian? Psalmista
wspomina też usposobienie buntownicze, oporne i często narzekające, po to
by uchronić przed pychą. Dlatego nasza świadomość chwiejnego usposobienia, czyli słabości jest potrzebna nie po to by się udręczać i zatapiać myślami
w grzechu, ale po to by trwać w postawie pokory, która nakłada na głowę
koronę. „Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i znów szukali Boga”. Słowa mówiące o procesie naszego życia, o ciągłej metanoi. Jak dobrze, że Bóg
się nie zniechęca i nie męczy przebaczeniem, obyśmy tylko chcieli, aby nas
prowadził Swoimi rękoma, a gdy się wyrwiemy, abyśmy po raz kolejny pozwolili się uchwycić.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 8 VI
6.30 W intencji dobrodziejów Sióstr
Nazaretanek
8.00 ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z
rodziny OWCZARKÓW
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 8)
17.30 + Bolesława (m) DREWNIAK
(greg 22)
18.00 + Tadeusza OTRĘBSKIEGO i +
Gabrielę KARTASIŃSKĄ w rocz śm
18.00 O nawrócenia i opiekę Bożą dla
Dariusza
WTOREK 9 VI
6.30 + Jana RZEPCZYKA
8.00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny OWCZARKÓW i RUSZKOWSKICH
8.00 O potrzebne łaski dla Janiny CIESIELSKIEJ
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 23)
17.30 Za rozwój Legionu Maryi i Boże
błogosławieństwo dla jego członków
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 9)
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
ŚRODA 10 VI
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Bolesława DREWNIAK (g 24)
8.00 Intencja S. Anny Marii
17.30 + Julię MENCZYK w 13 rocz śm
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 10)
18.00 + Aleksandra (m) ZIENCIKA
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę
Bożą dla Moniki z okazji urodzin
CZWARTEK 11 VI – BOŻE CIAŁO
7.00 Intencja wynagradzająca za zniewagi jakich doznaje Jezus w Najśw. Sakramencie
8.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 11)
10.00 + Bolesława DREWNIAK (g 25)
11.30 ++ Władysławę i Józefa WASILEWSKICH
11.30 O Boże błogosławieństwo dla Idalii z okazji 10-tych urodzin

17.30 ZA PARAFIAN
PIĄTEK 12 VI
6.30 W intencji S. Antoniny – imieninowa
8.00 + Stanisławę w 46 rocz śm
17.30 + Bolesława DREWNIAK (g 26)
17.30 + Romualda WOŹNIAKA
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 12)
18.00 + Teresę NOSOWICZ 6 m-cy po
śmierci
SOBOTA 13 VI
6.30 O łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja
8.00 + Bolesława DREWNIAK (g 27)
8.00 + Henryka SUCHCICKIEGO w
20 rocz śm i ++ z rodziny
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 13)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Tosi SZYMAŃSKIEJ z okazji imienin
18.00 ++ Kazimierza, Juliannę, Antoniego, Annę WAJSZCZAK,
++ Stefanię i Bronisławę TUREK
NIEDZIELA 14 VI
7.00 O światło Ducha Świętego i
wszelkie potrzebne łaski dla
S. Przełożonej Haliny z okazji imienin
8.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 14)
8.30 O łaskę zdrowia i Bożą opiekę
dla Jolanty, która przebywa w LAS
VEGAS
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 Dziękczynna za 60 lat kapłaństwa Ks. Kan Stanisława STRADOMSKIEGO z prośbą o zdrowie i Bożą
opiekę
11.30+Edwarda PŁASZCZYŃSKIEGO
w 10 rocz śm oraz Antoniego, Czesława i Józefę PŁASZCZYŃSKICH, Annę
i Stanisława CICHOCKICH
13.00 + Bartłomieja SOWA i + Natalię
NIEMCZYK
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
20.00+ Bolesława DREWNIAK (g 28)

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Trójcy Świętej
07 czerwca 2020

1. Zapraszamy na Nabożeństwa do Serca Jezusowego w dni powszednie po
Mszy św. wieczornej, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00.
2. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00
i 11.30, a po południu Msza św. o godz. 17.30 i po niej Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Tym razem bez wychodzenia na ulice i bez 4 ołtarzy. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji, dziewczynki w strojach komunijnych do sypania kwiatków. Chłopców zapraszamy do szarf od feretronów, a panów do baldachimu.
3. W sobotę 13 czerwca nabożeństwo fatimskie po Mszy o 18.00.
4. Za tydzień o 10.00 Msza św. z okazji Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks.
kanonika Stanisława Stradomskiego.
5. W przyszłą niedzielę 14 czerwca o godz. 16.00 spotkanie Kół Żywego Różańca w domu parafialnym, a o godz. 17.00 Msza św. w intencjach Żywego Różańca.
6. Przypominamy, że w wakacje Msze niedzielne o godz. 19.00 są przełożone na godz. 20.00.
7. W naszej parafii następuje zmiana ks. Proboszcza. Modlitwa dziękczynna
za 13 lat posługi ks. Mirosława Jaworskiego będzie na Mszach św. 21
czerwca, a przywitanie nowego proboszcza - ks. Roberta Tomasika tydzień później. Ks. Mirosław Jaworski zostaje Proboszczem par. św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
9. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali ofiary na konto bankowe, na
tacę, czy do skarbonki. Bóg zapłać.
10. Obecnie nasz kościół jest otwarty w dni powszednie od 6.30 do 9.00 oraz
od 17.00 do 19.00.

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
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, środy, piątki w godz.
1000-1200 i 1600-1800, w soboty 1000-1200; Tel. (22) 841 18 18
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com

