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Niedziela Trójcy Świętej
30 maja 2021

swstefana/

Parafia

Prawidło tygodnia:
„Jeśli Go pojmujesz, nie jest Bogiem”.
- św. Augustyn

We wtorek, 1 czerwca będzie Dzień Dziecka. Drogim dzieciom życzymy
Bożego błogosławieństwa i przypominamy o konkursie „ziarenko” Hlondianum. Zapraszamy na Msze o 11.30, gdzie rozdajemy karteczki z zadaniami
(jak poniżej), a uzupełnione ziarenka można przynieść w kolejną niedzielę.

CZYTANIE I
Pwt 4, 32-34. 39-40
Bóg jest jeden
Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed
tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj
od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie
jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży
z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać
sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda
i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak
to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i
na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś
przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».
Szczęśliwy naród wybrany przez
Pana.
Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust
Jego.

Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

CZYTANIE II
Rz 8, 14-17
Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Bracia: 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.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA
Mt 28, 16-20
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus

podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata».
Rozważanie
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Ricciardi w książce pt. - Franciszka Siedliska, wydanej w języku polskim w 1987 r. pisze, że Matka Siedliska posiadała już od lat dziecięcych żywego ducha wiary. Następny rozdział ma tytuł: Wiara trynitarna. „Miała niezwykłe nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej, dlatego na Jej cześć wprowadziła odmawianie codzienne małej koronki, poświęconej tej Boskiej Tajemnicy, którą odmawia się po medytacji”. Inny z rozdziałów ma tytuł - Pobożność eucharystyczna. Autor pisze: Pieśń miłości Matki Siedliskiej zaczęła
się u stóp tabernakulum. Kard. Van Rossum: „Z tego ducha wiary wypływała
jej wielka miłość do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, do Mszy św., do Komunii świętej. Najświętszy Sakrament przyciągał ją w sposób niezwykły”. A
oto świadectwo m. Laurety Lubowidzkiej: Chciała, by nasze kościoły były
bardzo przyozdobione i bogate; mówiła, że my mamy być ubogie i że mamy
oszczędzać, na ile to możliwe w naszych rzeczach osobistych, ale nie w tym,
co dotyczy kultu Bożego, a w szczególności czci Najświętszego Sakramentu.
Wykazywała wielka żarliwość w stosunku do Najświętszego Sakramentu i
spędzała cały czas wolny przed Najś. Sakramentem zalecając to samo siostrom. Szczególna troska Matki Założycielki o okazałość w liturgii, zwłaszcza
odnośnie tabernakulum nie pochodziła bynajmniej z jej osobistego upodobania; chodziło jej jedynie o Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii i wszędzie, w
każdej części świata kaplica, według niej, powinna być przedmiotem największej troskliwości sióstr” / s. 241 /.
Cała dzisiejsza Ewangelia to jest ostatni rozkaz Jezusa: „Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” / Mt 28, 19-20 /. W 1995 r. w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej
siedziałem na zboczu wzniesienia i patrzyłem na kościół Ośmiu Błogosławieństw: błogosławieni ubodzy w duchu, ci którzy się smucą, cisi, którzy pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie.
Sobór Watykański II daje motywację ruchu ekumenicznego wynikającą z życia Trójcy Przenajświętszej. W dokumencie „Dekret o ekumenizmie”
czytamy: „Taką jest święta tajemnica jedności Kościoła w Chrystusie i przez
Chrystusa, gdzie Duch Święty jest sprawcą różnorodnych darów. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność Jednego Boga Ojca i Syna w

Duchu Świętym w Troistości Osób” / 2 /. Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześcijan, a
nawet ją realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu
Ewangelii. Im mocniejszą więzią będą zespoleni z Ojcem, Słowem i Duchem,
tym głębiej i łatwiej potrafią pomnażać wzajemne braterstwo” / 7 /. „W obliczu wszystkich narodów niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w Jednego i Troistego Boga, we Wcielonego Syna Bożego, naszego Pana i Odkupiciela” / 12 /.
Zostaliśmy ochrzczeni W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest
jest przyjęciem do wspólnoty, którą stanowi Trójca Święta. To w Bogu człowiek powinien i jedynie może doświadczać prawdy o swoim życiu, godności,
powołaniu. Zatem egzystencja chrześcijanina ma początek i realizuje się w
imię, to znaczy w relacji do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Biblia ciągle powtarza, że człowiek powinien żyć w miłości, w dialogu i w komunii, ponieważ
wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boży / Ks. Stanisław Ormanty TChr,
Żywe bowiem jest słowo Boże, 2018, Rok B, część I, s. 771 /.

Czcigodna Siostro Malwino, dzisiejsza Jubilatko, Brylancie wiary.
Wiary trynitarnej. Brylancie pobożności eucharystycznej, Kiedyś napisałem
patrząc na kwiaty w prezbiterium u nas w kościele - katechizacja przez kwiaty w prezbiterium. Według życzenia Matki Założycielki. „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody. Dziękujemy za Twoją miłość do Najświętszego Sakramentu, a mówię to w Roku Eucharystii w Polsce, w Roku, którego hasło brzmi:
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Jesteś Czcigodna Jubilatko Brylantowym przykładem na ten rok pracy duszpasterskiej w naszym Kościele.
ks. Stanisław Stradomski
***
Rozważanie przed Uroczystością Bożego Ciała
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata” (J 6, 51).
Kościół Katolicki naucza, że tę obietnicę Chrystus spełnia podczas każdej Mszy Świętej. Chleb przemienia w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
Jednak w Eucharystii fizyczne wymiary Ciała Chrystusowego nie są widoczne. Jak więc je należy rozumieć? Aby to jakoś wyjaśnić i wykazać niesprzeczność tego, w co wierzymy, teolodzy katoliccy rozróżniają w każdym fizycznym ciele wewnętrzną zdolność i zewnętrzne rozciąganie się w przestrzeni.
Wewnętrzna zdolność do rozprzestrzeniania swoich części należy do natury
materii i nie może być od niej oddzielona. Duch nie ma tej wewnętrznej
zdolności i tutaj istnieje ostateczna różnica pomiędzy substancjami duchowymi a materialnymi. Zewnętrzne jednak rozciąganie się materii w prze-

-strzeni, może być przez wszechmoc Boga zatrzymane i niezaktualizowane,
jak to stale się dzieje w Sakramencie Eucharystii i jak się to stało podczas
dziewiczego urodzenia Jezusa. Maryja po urodzeniu Jezusa pozostała nadal
biologicznie, fizycznie dziewicą. Jezus przeszedł przez Jej łono, tak jak podczas zmartwychwstania przyszedł do apostołów przez zamknięte drzwi. Relacja jaka zachodzi pomiędzy nimi jest relacją przyczyny i skutku. A więc
wewnętrzna zdolność do rozprzestrzeniania w trójwymiarowej przestrzeni
jest przyczyną, podczas gdy aktualne i rzeczywiste zaistnienie w przestrzeni
jest skutkiem. W sakramencie Eucharystii, Ciało Jezusowe istnieje na sposób wewnętrzny i nie zrealizowane zewnętrznie. Na przybliżenie tego cudu,
teolodzy posługują się filozoficznymi terminami takimi jak, „substancja” i
„przypadłości.” Substancja jest istotą rzeczy, podstawą i fundamentem, z
którego wypływają jej przymioty czy cechy, które nazywamy przypadłościami. Substancja w swojej istocie, czyli sama w sobie jest wewnętrzna, niepoznawalna i niewyrażalna. Poznajemy ją tylko okiem ducha, a więc umysłem.
Na zewnątrz wyraża się ona przez swoje przypadłości – cechy, takie jak:
kształt, masa, waga, smak, kolor, zapach, lokalizacja w przestrzeni itp. Substancja jest warunkiem i przyczyną ich istnienia. Gdy ginie substancja, wraz
z nią, giną też jej wszystkie przypadłości, gdyż bez niej one nie mogą istnieć.
Brak im bowiem samoistności. Bytują one w substancji, która jest ich podmiotem, tak jak np. kształt czy kolor zielony bytuje w liściach. Przypadłości
są mierzalne i mogą być dostrzegane zmysłami, gdyż to one, a nie substancja, działają na nasze zmysły. Substancje są zmienne. W świecie przyrody
zmiany substancjalne zachodzą nieustannie. W miejsce jednych powstają
inne. Zmiany substancjalne należy odróżnić od zmian przypadłościowych
np. gdy stolarz z drzewa robi stół, krzesło albo szafę. Drzewo w istocie nie
zmienia swojej substancji, ciągle jest drzewem, gdy przyjmuje formę czy
kształt stołu czy krzesła. Zmiana jaka tutaj zachodzi jest tylko zewnętrzną
zmianą. Natomiast zmiany substancjalne są zmianami wewnętrznymi np.
wtedy, gdy spożywamy chleb. Po jego spożyciu, w naszym organizmie substancja chleba zmienia się w substancję naszego ciała. Nastąpiła zmiana substancjalna, czyli wewnętrzna zmiana istoty, natury rzeczy. Nasz organizm
jednak potrzebuje czasu, aby chleb przeistoczyć w nasze ciało. Gdy sprawowana jest Ofiara Mszy Świętej Pan Bóg przeistacza chleb w Ciało, a wino w
Krew Swojego Syna natychmiast, gdy tylko kapłan wypowie słowa konsekracji. Przypadłości jednak, a więc cechy chleba i wina pozostają, chociaż nie
mają już swojej substancji, bo chleba i wina już tam nie ma. Bez swojej substancji, przypadłości chleba i wina istnieją tak jakby były zawieszone w powietrzu. Można je porównać do promieni świetlnych, które dolatują teraz do
nas z odległych, nieistniejących już gwiazd. Te gwiazdy już dawno temu zgasły, ale my ciągle tutaj na ziemi widzimy ich światło, które zostało z nich wypromieniowane. Reasumując, wierzymy, że podczas sprawowanej Euchary-

stii, Pan Bóg dokonuje dwóch oddzielnych cudów:
1. Chleb staje się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią, ale bez naturalnego
dla ciała i krwi materialnego, trójwymiarowego rozprzestrzeniania się.
2. Przymioty, czyli cechy chleba i wina nadal istnieją, ale już bez swoich substancji chleba i wina. Bez swoich substancji nie mogą istnieć, stąd Bóg sam
bezpośrednio sprawia, że nadal widzimy chleb i wino; chociaż wierzymy, że
od momentu konsekracji na ołtarzu nie ma już tam żadnej cząsteczki z chleba czy wina. Wszystko bowiem co było chlebem i winem zostało przemienione w Ciało i Krew Chrystusa.
Wierzymy, że Chrystusowe Ciało, w pełnym blasku chwały istnieje tylko w
niebie, a tutaj na ziemi ukryte jest pod postacią sakramentu. Gdzie Ciało tam
i Dusza ludzka i osobowo zjednoczony z nimi Syn Boży, a wraz z Nim, cała
Trójca Święta przebywa w sakramencie Eucharystii.
Diakon Franciszek (katolik.pl)
***
Ogłoszenia - cz. 1/2
1.Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Od następnej
niedzieli będziemy celebrować Niedziele Okresu zwykłego. Dziś w sposób
szczególny dziękujemy Bogu za piękne, owocne i długie życie zakonne S.
Malwiny Owczarek, która przez wiele lat pełniła funkcję zakrystianki w naszej Parafii, a dziś świętuje jubileusz 75-lecia swojego życia zakonnego. W
intencji niezwykłej Siostry Jubilatki modliliśmy się szczególnie podczas
Mszy św. o godz. 7.00, ale wszystkich Parafian zachęcamy, by dziś - wraz z
nią - dziękować Bogu i prosić o błogosławieństwo na dalsze lata pobytu w
naszej wspólnocie.
2.Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3A Nazaretu. We
wtorek (01 VI) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3A ze Szkoły Nr
190, a w przyszłą niedzielę (06 VI) na ostatnią Mszę św. inicjacyjną o godz.
15.00 przychodzi klasa 3B Nazaretu.
3.Jutro (31 V) przypada święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.
4.We wtorek (01 VI), o godz. 18.30, będziemy się modlić we Mszy rocznicowej za wszystkich poleconych modlitwie wypominkowej w tym roku oraz za
Śp. Parafian Zmarłych w ostatnim miesiącu.
5.W ten czwartek (03 VI) obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Msze św.
będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 17.30, ta ostatnia w połączeniu z procesją eucharystyczną, która przejdzie trasą wokół kościoła i
klasztoru, tak jak w ubiegłym roku z jednym ołtarzem przy figurze św. Józefa. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji, dziewczynki do sypania kwiatków, chłopców do asysty liturgicznej, a panów do baldachimu. Błogosławieństwo na schodach kościoła przed głównym wejściem zakończy procesję.
6.Kancelaria parafialna we czwartek (cały dzień), w piątek po południu i w
sobotę rano będzie nieczynna.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 31 V – NAWIEDZENIE NMP
6.30 + Witolda LAZAROWICZA
8.00 +Zbigniewa JASIŃSKIEGO w 3
rocz i Kazimierę JASIŃSKĄ w 2 rocz śm
17.30 + Mieczysława DOMAGAŁĘ w 36
rocz śm i ++ z rodz DOMAGAŁA
17.30 W int dzieci: Pawła, Macieja,
Małgorzaty, Wojciecha, Marka, Kamila,
Zofii, Krzysztofa i Mateusza, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
18.30 + Danutę BŁASZCZYKIEWICZ w
14 rocz śm
18.30 + Jana LIPSKIEGO w 31 rocz śm,
++ z rodz. MURAWSKICH, LIPSKICH,
TYMIŃSKICH, BOGUCKICH, UŚCIŃSKICH i SIENNICKICH
18.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 13)
WTOREK 1 VI
6.30 + S. Augustynę CHALIMONIUK
8.00 + MYRONA FEOFANOVA w 1
rocz śm (zmarł tragicznie)
17.30 + Floriana PROC ( greg 1)
17.30 + Stanisławę KARWOWSKĄ (g 1)
18.30 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła: •+ Stanisława GRZYBEK
•
+ Alinę SOKOŁOWSKĄ
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO14
ŚRODA 2 VI
6.30 +Bernarda WOLANOWSKIEGO 15
8.00 + Stanisławę KARWOWSKĄ (g 2)
8.00 ++ Mariannę, Jana, Mariana,
Celinę, Natalię i Jadwigę
17.30 + Jana WĄSOWSKIEGO, jego
rodziców, rodzinę i z rodz FIJOŁ i
SZEWCZYKÓW
17.30 + Zofię KISIELNICKĄ
18.30 + Floriana PROC (greg 2)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza i całej rodziny oraz o
szczęśliwe rozwiązanie dla jego żony
• Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców wspierających naszą Parafię
• Przez wstawiennictwo MB w int Panu

Bogu wiadomej
CZWARTEK 3 VI – BOŻE CIAŁO
7.00 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 16)
8.30 + Janinę RUMIEŃCZYK w 14
rocz śm oraz + Kamilę RUMIEŃCZYK
10.00 +Stanisławę KARWOWSKĄ (3)
11.30 + Floriana PROC (greg 3)
17.30 ZA PARAFIAN
PIĄTEK 4 VI
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 W intencji Franciszka w dniu
30 urodzin, o otwartość na Boże prowadzenie
17.30 + Floriana PROC (greg 4)
17.30 +Stanisławę KARWOWSKĄ (4)
18.30 +Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 10)
18.30 ++ Halinę i Zygmunta FONDALIŃSKICH oraz Mariannę i Michała
WIECZOREK
SOBOTA 5 VI – ŚW. Bonifacego
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 W int wynagradzającej za zniewagi i bluźnierstwa skierowane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 +Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 18)
17.30 + Floriana PROC (greg 5)
17.30 + Stanisławę KARWOWSKĄ (5)
18.30 + Stanisława GRZYBEK w miesiąc po śmierci
NIEDZIELA 6 VI – 10 N. Zwykła
7.00 +Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 19)
8.30 + Stanisława ZIELIŃSKIEGO
oraz za zmarłych z rodz. ZIELIŃSKICH i ROMANIAKÓW
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O błogosławieństwo Boże dla
rodziny Asi i Jacka i dzieci
13.00 + Floriana PROC (greg 6)
15.00 Msza św. inicjacyjna: Dziękczynna za Boże miłosierdzie dla Romana z oazji 64 rocz. urodzin z prośbą
o opiekę na dalsze lata i błog. Boże
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
19.00+Stanisławę KARWOWSKĄ (g6)
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7.W tym tygodniu przypada też I. piątek i I. sobota miesiąca. W I. piątek
(04 VI) będziemy spowiadać podczas Mszy świętych porannych oraz od
godz. 17.00. W I. sobotę (05 VI) Msza w intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00.
Zaraz po niej zapraszamy też na wspólny różaniec. W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. Początek wizyty o godz. 10.00.
8.W przyszłą niedzielę (06 VI) Msza św. w intencjach członków Kół Żywego
Różańca rozpocznie się o godz. 17.00. Niestety spotkanie całej Wspólnoty
musimy przełożyć na czas po wakacjach.
9.Składamy serdeczne podziękowanie wolontariuszom parafialnego Zespołu
Caritas za przygotowanie i majową dystrybucję paczek. Bóg zapłać za posługę pełną poświęcenia sił i czasu. Ostatnia przed wakacjami akcja wsparcia
osób potrzebujących pomocy odbędzie się zapewne w ostatnią sobotę czerwca. Będziemy jeszcze o tym informować.
10.Przypominamy, że za 3 tygodnie, w niedzielę (20 VI), nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, który będzie obecny w naszej
wspólnocie przez cały dzień i dokończy rozpoczętą rok temu wizytację kanoniczną, a podczas Mszy św. wieczornej udzieli Sakramentu Bierzmowania
młodzieży naszej Parafii. Prosimy wszystkich o modlitwę i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne wspólnoty, aby duchowo i owocnie
przeżyć nadchodzące uroczystości.
11.Zapraszamy też na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, które będziemy
odprawiać, tak jak majowe, o g. 18.00, także w niedziele.
12.Nadal prosimy o stosowanie podczas nabożeństw niezbędnych zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka). Choć rośnie liczba zaszczepionych, nie lekceważmy zagrożeń i trwajmy na modlitwie do Boga o łaskę
zdrowia i życia.
13.W tym tygodniu pożegnaliśmy naszą Parafiankę śp. † Alinę Sokołowską.
Polecajmy ją ufnie Bożemu miłosierdziu.
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