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Niedziela Trójcy Świętej
12 czerwca 2022
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Parafia

Prawidło tygodnia:
„Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota.
On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa
jedna z Nich ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są.
Jedno, absolutnie jedno są.”
- św. Faustyna Kowalska

KONKURS
‘Słuchać to nie to samo, co usłyszeć’

"Duch Święty - podobnie jak sieć Wi-Fi
jest niewidzialny, ale dostrzegamy jego
skutki lub ich brak. Zdarza się, że tracimy kontakt z Bogiem. Mamy nie spocząć
dopóki nie przywrócimy połączenia.
Ważne, abyśmy z miłością chcieli
przyjąć powtórnie Ducha Świętego”.
- Ks. Piotr Strakowski

Kazanie z 5.06.2022 o 19.00.
Wysłuchała Małgorzata K.

CZYTANIE I
Prz 8, 22-31
Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed
dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam
zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w
górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu
ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty
ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas
igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców
Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o
niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk
Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

CZYTANIE II
Rz 5, 1-5
Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z
Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na
podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją
chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc,
że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam
dany.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę
Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę
uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób
Bożych w potędze ich działania. Amen.

EWANGELIA
J 16, 12-15
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje; Duch z mojego weźmie i wam objawi
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale po-

-wie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
Rozważanie
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
1. Pan Bóg nam się objawił przez świat, który ma 13,7 mld lat, jako
przyczyna świata, pierwszy motor, był wieczny, byt doskonały, byt
rozumny / piękny kosmos, piękna przyroda /.
2. Pan Bóg nam się objawił przez Jezusa Chrystusa - Boże Narodzenie,
Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha Świętego.
Po poznaniu Boga w liturgii Kościoła, od jutra Okres Zwykły - jak żyć?
Wy jesteście światłem świata / Ewangelia 7. czerwca br. / Wy jesteście solą
ziemi. Jest to rzecz godna podziwu, być uczniem Chrystusa. Być światłem jest to życie wyrastające z wiary i życia wewnętrznego. Aby być uczniem Jezusa to trzeba:
1. Pogłębienia wiary i życia wewnętrznego,
2. Zaangażowania w działalność apostolską - aby ludzie widzieli wasze dobre
uczynki. Jan Paweł II pisze, że najlepiej było by, aby uczniowie, którzy mają
być światłem świata, mieli cnoty / stała skłonność do dobra /.
W „Zapiskach więziennych” kard. Wyszyński pisał o tajemnicy Trójcy
Świętej: „Ojciec ma Serce i dlatego Synowi dał Serce (…) Duch jest miłością
Ojca i Syna. Serce Ducha z Serca Ojca i z Serca Syna. Te trzy Serca jednym są
Sercem, które bije miłością wzajemną. Z tej miłości żyjemy, w niej się poruszamy i jesteśmy”.
Chrystus Pan, posyłając Uczniów swoich powiedział: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. My, Biskupi i kapłani, chrzcimy dzieci Narodu. Bierzemy z waszych dłoni i wszczepiamy w ich życie Trójcę Świętą. A więc, na
progu nowego Tysiąclecia, wnosimy w życie ludu jako rzeczywistość niezaprzeczalną to, co jest najbardziej istotne – przedziwną jedność, którą osiągamy w Trójcy Świętej.
Każdy z Was ochrzczony jest w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale
to jest Bóg, w Trójcy Świętej – Jedyny. Przez to, że Kościół w Polsce chrzci w
Imię Boga w Trójcy św. Jedynego, daje duchowości, uczuciom, myślom woli,
pragnieniom i tęsknotom, najbardziej potężną niezaprzeczalną i niepokonalną jedność.
Każdy z Was ochrzczony jest w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale
to jest Bóg, w Trójcy Świętej – Jedyny.
„Zapewne – mówił Prymas Tysiąclecia – my chrzcimy dzieci Narodu,

ale dzieci ochrzczone tworzą Naród ochrzczony. Wskutek tego istnieje nie
tylko teologia ochrzczonego człowieka, ale – jak to coraz lepiej rozumiemy
– teologia ochrzczonego narodu”. Komuniści oburzali się na to określenie.
Polska miała być ateistyczna, laicka. W tekstach przemówień Prymasa Wyszyńskiego cenzura wykreślała słowa: „ochrzczony Naród”. Mogli być tylko
ochrzczeni Polacy. Prymas konsekwentnie tłumaczył: „Dzięki temu, że istnieje wspólnota ochrzczonych ludzi w Narodzie, można mówić o chrześcijańskim, ochrzczonym Narodzie polskim”.
Prymas przypomina, że Kościół nakłada obowiązek na kapłanów, by
włączali się w uwielbienie Trójcy Świętej. Czyni to polecając im m.in. odmawiać na zakończenie psalmów brewiarzowych słowa: Gloria Patrii et Filio et
Spiritui Sancto. W ten sposób mogą wyznawać wiarę i jednocześnie mieć
przed oczyma wychowawcze wskazanie dla pracy duszpasterskiej i ich osobistego życia
Ks. Stanisław Stradomski
***
Rozważanie (na 16.06.2022)
Uroczystość Naj. Ciała i Krwi Chrystusa C 2022
2019/2020 - Wielka tajemnica wiary
2020/2021 - Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
2021/2022 - Posłani w pokoju Chrystusa
„Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” / J 6,57 /. Te słowa Jezusa sprawiają, iż możemy pojąć jak tajemnica, w którą wierzymy i którą celebrujemy staje się zasadą nowego życia w nas oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Przystępując do Komunii św. stajemy się uczestnikami życia Bożego na sposób bardziej dojrzały i świadomy. Program Duszpasterski podejmuje w tym roku tematykę Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Benedykt XVI mówi - „im żywsza jest wiara eucharystyczna, tym głębsze jest uczestnictwo w życiu Kościoła poprzez świadome
przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom”. Dobrze
przeżywana niedzielna Eucharystia bezpośrednio wpływa na zaangażowanie
poszczególnych osób i całych rodzin w życie rodziny, parafii, i społeczeństwa.
Cały tydzień 16 - 23 maja 1998 r. spędziłem na pielgrzymce do Turynu,
do Całunu. 15 lat później otrzymałem od parafianki Pani Marianny Stolarek
książkę pt. Oblicze prawdy, Żyd, który zbadał Całun Turyński - Barrie
Schwortz w rozmowie z Grzegorzem Górnym. Całun nie jest malowidłem,
nie jest fotografią, nie jest obrazem przypalanym / s. 62 /. Jeśli organizm

człowieka jest poddawany długotrwałym torturom - a wiemy, że męka Jezusa ciągnęła się przez osiemnaście godzin - to wówczas Jego ciało przeżywa
wstrząs, czerwone krwinki rozpadają się, a z wątroby wydziela się bilirubina,
która przedostaje się do krwiobiegu i wtedy krew kogoś takiego zawsze będzie czerwona / s. 68 /. Czym wobec tego jest Całun Turyński z naukowego
punktu widzenia? Jest to płótno zawierające wizerunek o grubości kilku mikronów. Ten obraz utrwalony został w skali mikroskopijnej zaledwie na
wierzchu włókien. Żadna technika, jaką dysponuje ludzkość, nie pozwala na
uzyskanie takiego efektu - a proszę mi wierzyć, że naprawdę wielu już tego
próbowało. Jest on świadectwem męki Jezusa / s. 74 /. Jeśli uznamy autentyczność Całunu, to musimy przyznać, że mamy do czynienia z największą
relikwią świata chrześcijańskiego / s. 101 /.
Nasze widzenie rzeczywistości pozaziemskich zaostrza się w czasie
każdej Mszy św., gdzie uobecnia się tajemnica wartości wiekuistych. Chrystus uwiarygodnił je swoim zmartwychwstaniem. Uwierzyć w Jezusa to
przyjąć Ojca i Jego miłość. 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. „Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać” / Benedykt XVI, Duch liturgii, 2007, s. 210 /.
W niedzielę widać na drogach wiejskich, a i na ulicach miast, ludzi
idących do kościoła. Idą, bo Bóg jest u nich na pierwszym miejscu /miłość /.
Klękają, bo Bóg jest u nich na pierwszym miejscu / miłość /. Jan Paweł II
mówi, że „Ojcze Nasz” to najważniejsza modlitwa: Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja. Bóg na pierwszym miejscu / miłość /. Rodzaje modlitwy – chwalebna, dziękczynna, przebłagalna, błagalna chwalebna na pierwszym miejscu - Bóg na pierwszym miejscu / miłość /.
Ktoś się żegna - Bóg na pierwszym miejscu / miłość /, inni tego nie robią.
Ktoś przyklęka - Bóg na pierwszym miejscu. Wystarczy spojrzeć na zakonnicę - u niej Bóg na pierwszym miejscu, skoro w tej formie życia chce przeżyć
swoje życie. „Miłość i modlitwa to warunki skutecznej działalności apostolskiej” / Ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, 2016, s.
186 /.
Sobór Watykański II / 1962-65 / miał hasło, cel - Odnowa. 11 lat później, w 1976 jest 41 Światowy Kongres Eucharystyczny w Filadelfii ma temat
- Eucharystia a problemy świata. Bardzo dużo plakatów na mieście, na plakacie monstrancja, a na promieniach wokół Hostii wypisane problemy świata: Eucharystia, a wolność, a pokój, a głód, a praca, a życie. Miesiąc przed
Kongresem, 25 czerwca powstaje w Polsce Komitet Obrony Robotników.
Mszę św. na Kongresie odprawia Kardynał Karol Wojtyła. Ma takie wprowadzenie w liturgię Eucharystii - kładziemy na tym ołtarzu, na oczach całego
świata nasz głód wolności.
Ks. Stanisław Stradomski

Kronika - rok 2000
Poniższa strona kroniki parafialnej (225) jest ostatnią, którą tworzył Pan
Gołębiowski we współpracy z Księdzem Stanisławem Stradomskim.
Następne strony zapisywała Siostra Innocencja, s. Patrycja i s. Krystyna.
Od września zamierzamy kontynuować publikowanie Kroniki w gazetce.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 13 VI - ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
6.30 W intencjach S. Antoniny SŁOWIKOWSKIEJ - imieninowa
8.00 + Antoniego i Helenę KUBIAK
8.00 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 26)
17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 13)
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 13)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MB
FATIMSKIEJ
18.30 + Kazimierza, Juliannę, Antoniego WAJSZCZAK i Stefanię (k) TUREK
WTOREK 14 VI –
BŁ. MICHAŁA KOZALA
6.30 W intencjach S. Antoniny FELUKS - imieninowa
8.00 + Edwarda PŁASZCZYŃSKIEGO
(12 r.śm) oraz Antoniego, Czesława (m)
i Józefę PŁASZCZYŃSKICH oraz Annę i
Stanisława CICHOCKICH
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO (27)
17.30 + Tadeusza OTRĘBSKIEGO i
Gabrielę KARTASIŃSKĄ w r.śm
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 14)
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 14)
ŚRODA 15 VI
6.30 O Boże błogosławieństwo dla S.
Elizy GERMAN - imieninowa
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(28)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 15)
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 15)
18.30 MSZA ŚW. zbiorowa MBNP: •S.
Kamilę Teresę JAGACZEWSKĄ w 16
r.śm •O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i mądrość dla Idalii z okazji 12 rocz. urodzin
CZWARTEK 16 VI –
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
7.00 + Mariannę w 4 r.śm, Wacława,
Tadeusza i zm. z Rodziny
8.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 16)

10.00+Stanisława MICHALSKIEGO
(29)
11.30 Za Parafian (po Mszy procesja)
17.00+Eugenię CZARNOCKĄ(greg 16)
19.00 + Franciszka CHOJNACKIEGO
PIĄTEK 17 VI – Św. Brata
Alberta Chmielowskiego
6.30 W intencjach S. Elżbiety - imieninowa
6.30 + Bronisławę (k) KOBIELA
8.00+Stanisława MICHALSKIEG(30)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Chrześniaczek Mileny i Róży w rocznicę chrztu
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 17)
18.30+Eugenię CZARNOCKĄ(greg 17)
SOBOTA 18 VI
6.30+Bronisławę i Kazimierza ZAJKO
8.00 Dziękczynna za spowiedź
17.30+Eugenię CZARNOCKĄ(greg 18)
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 18)
18.30 O ustanie konfliktów i nieporozumień w Europie
NIEDZIELA 19VI –
12 niedziela zwykła
7.00 + Jana SMOŁUCHA (greg 19)
8.30 +Stefana Ziemiolożyńskiego
10.00 + Janinę i Stefana CZARKOWSKICH w r.śm
11.30 + Halinę i Stanisława ZIELIŃSKICH, zmarłych z Rodziny ASENDRYCH i ZIELIŃSKICH oraz Włodzimierza BAJERA
13.00 + Teodorę i Stanisława (m)
SUŁKOWSKICH oraz Irenę KOC w 11
r.śm i zm z Rodziny
13.00 + Józefa (m) KRZYSZTOFKA w
miesiąc po śmierci
17.00 + Dominika (m) i Annę
CHMIELEWSKICH oraz Teresę
CHMIELEWSKĄ w 16 r.śm
19.00 +Eugenię CZARNOCKĄ (g 19)

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Trójcy Świętej
12 czerwca 2022

1.Przed tygodniem nasza Parafia otrzymała relikwie błog. Kard. Stefana Wyszyńskiego, które zostaną uroczyście wprowadzone do świątyni w dniu parafialnego
odpustu, w październiku. Bardzo dziękujemy za ofiary do puszek na Świątynię
Opatrzności Bożej. W sumie zebraliśmy w tym dniu 1249 zł i 11 gr.
2.W przyszłym roku przypada 50. rocznica utworzenia naszej Parafii. W związku
z tym wydarzeniem poszukujemy osób, które mogą włączyć się w przygotowanie
Jubileuszowego Festynu planowanego w czerwcu 2023 roku. Zachęcamy do
współpracy! Zapisy w zakrystii.
3.Jutro zapraszamy na Mszę św. zbiorową do MB Fatimskiej na godz. 18.30.
Intencje można przekazać w zakrystii.
4.Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy o 18.00.
5.Msze w Boże Ciało (czwartek 16 VI) odprawimy według porządku niedzielnego
z jednym wyjątkiem: nie będzie Mszy o 13.00. Uroczysta Eucharystia z procesją
do 4 ołtarzy w tym Dniu rozpocznie się o 11.30. Procesja przejdzie ulicami: Czerniakowską, Nowosielecką, Suligowskiego, Podchorążych i Czerniakowską do
dziedzińca Sióstr Nazaretanek, gdzie będzie usytuowany ostatni ołtarz. Bardzo
prosimy Siostry oraz pozostałe wspólnoty o przygotowanie ołtarzy, a Dzieci komunijne, Bielanki, asystę liturgiczną i wszystkich Parafian zapraszamy do udziału w Uroczystości. Mieszkańców, których domy przylegają do trasy tegorocznej
procesji, prosimy o udekorowanie swoich balkonów lub okien obrazami albo
emblematami religijnymi. Bóg zapłać! Po procesji będą jeszcze dwie Msze popołudniowe: o 17.00 i 19.00.
6.W piątek po Bożym Ciele obowiązuje dyspensa od zakazu spożywania pokarmów mięsnych.
***
W czwartek, 16 czerwca br., wraca na trasę ulicami Warszawy centralna procesja
Bożego Ciała. Uroczystość rozpocznie się w katedrze Św. Jana Chrzciciela, gdzie
o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem JE Kazimierza Kardynała Nycza. Bezpośrednio po Mszy wyruszy orszak procesyjny, który przejdzie od Bazyliki archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela, ul. Świętojańską, przez Pl. Zamkowy, a następnie ul. Krakowskie Przedmieście do Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpi zakończenie procesji. Po zakończeniu
uroczystości na Placu Piłsudskiego zostanie odprawiona Msza święta.
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

