
            Uzupełnij: 1. Wielbimy Tajemnicę Boga sercem 
… 2. Duch Prawdy … was do całej prawdy. 3. „Wielbimy 

odrębność Osób, jedność w istocie i … w majestacie.”          
4. Przerasta nas … Boga.  5. Chwała Bogu, który Jest              
i który był   i który …  6. Wszystko, co ma Ojciec, jest 

moje - dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 
… 7. Ale teraz [jeszcze] … nie możecie.  8. Jeszcze … 
mam wam do powiedzenia. 9.  Duch Prawdy nie będzie 
… od siebie  10. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi …           
11. Wielbimy Tajemnicę Boga, ponieważ … jej zaledwie 
„opuszkiem” wiary 12. Tym terminem Jezus określił 

Ducha Świętego. 

Ojciec św. Franciszek: – „Trójca jest komunią Osób 
Boskich, które są jedna z drugą, jedna dla drugiej, jedna 

w drugiej: ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą 
miłości Boga żywego” – „Duch Święty prowadzi nas do 
pełnego poznania nauczania Chrystusa, Jego Ewangelii; 
Jezus z kolei przyszedł na świat, aby umożliwić nam 
poznanie Ojca, aby nas do Niego prowadzić, aby nas            
z Nim pojednać” –                                    
Boże Ciało jest dniem obejmującym wymiar 
kosmiczny: niebo i ziemię, a chleb 
eucharystyczny jest widzialnym znakiem 
Tego, w którym niebo i ziemia, Bóg i człowiek 
stali się jednym… W sposób jedyny i wyjątkowy święto 

to mówi nam o miłości Bożej, o tym, czym jest i co 
czyni… Miłość Boga odnawia się w darze, otrzymuje się 
ją, dając siebie, nie brakuje jej i się nie zużywa… Niosąc 
w procesji Najświętszy Sakrament; śpiewamy                           
i wysławiamy Boga, który objawił się, ukrywając się                 
w znaku łamania chleba. Wszyscy potrzebujemy tego 
Chleba, ponieważ długa i mozolna jest droga                           
ku wolności, sprawiedliwości i pokojowi  
 [Anioł Pański, Watykan, 14 VI 09 i 31.05.2015].   

Św. Jan Paweł II  - Pokój Chrystusa jest 

owocem Jego ofiary, która usuwa korzenie 
nienawiści i przemocy oraz jedna ludzi                    
z Bogiem i ze sobą nawzajem; […] niosąc w procesji 
Eucharystię — sakrament Chrystusa, naszej Paschy, 
zaniesiemy na ulice … orędzie tego pokoju, który On 
nam pozostawił, a którego świat dać nie może.                

W drodze będziemy się zastanawiać, jakie świadectwo 
my sami dajemy na rzecz pokoju. […]Słowa Jezusa             
są jasne: aby mieć życie, nie wystarczy wierzyć w Boga, 
trzeba Nim żyć … Dlatego Chrystus-Słowo wcielił się, 
umarł, zmartwychwstał i dał nam swojego Ducha; dlatego 
pozostawił nam Eucharystię, abyśmy mogli żyć z Niego, 
tak jak On żyje z Ojca… [3 VI 1999 - Boże Ciało].  
Stefan Kardynał Wyszyński – Chrystus do tego stopnia 

jest dla ludzi, że dał im samego Siebie na 
pokarm w Eucharystii; podobnie Jego dzieci 
muszą służyc Bogu i ludziom wszystkimi 
wartosciami, jakie posiadają, dając siebie innym 
bez reszty.  [Kromka Chleba, wyd. IX, s.44]. 

 Tajemnica Trójcy jest jedną z Tych, których nie 

ogarniamy ludzkim rozumem. Przyszła spoza nas – 
została objawiona jak gwiazdy na niebie … jak czas, 
który mija … – Jezus przyszedł na świat, by objawić nam 
tajemnicę Boga … Tajemnica Boga odpowiada na 

pytanie, czym jest miłość prawdziwa. Mówi o wzajemnej 
miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca. – … Bóg zaprasza 
nas, żebyśmy próbowali żyć Jego życiem.  Kto żyje 
życiem Miłości – żyje życiem samego Boga. […] - 
Zmartwił się  kiedyś pewien chory  tym zdaniem :                
„Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony” – i powiedział: „Mam kilku 
niewierzących kolegów i niewierzącego lekarza. Czy oni 
wszyscy będą potępieni?”  - Wiemy, że z czasem 
przychodzi łaska nawrócenia, ale nie zawsze… Niepokój 
jaki te słowa rodzą, pochodzi stąd, że po swojemu 
dzielimy ludzi na wierzących i niewierzących.     … 
Przecież modlimy się: „Panie, pamiętaj o tych, których 
wiarę jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że jest wiara ludzi, 
których my uznajemy za niewierzących, a która widoczna 
jest tylko dla Boga. [x. J. T].                       
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o to, aby dzielić 

się ‘chlebem pokoju’ …  i nie uciekać do przemocy,                
ale się jej, w Pokoju, lecz stanowczo przeciwstawiać  …    
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  Spowiedź-pół godziny 

                   przed i po Mszy Św. 
                                 oraz na prośbę 

1 P  O  T  M x x x x 

2 x D   R  W  D  I 

3 x x x R Ó  N   Ć x 

4 x x T  J  M  I  A 

5 P  Z  C  O   I x 

6 x O   A  I x x x x 

7 Z  I  Ś Ć x x x x x 

8 x x x x W  E  E x x 

9 x M   I Ł x x x x x 

10 x Ś   Ę  E  U x x 

11 x x D  T  K   Y x 

12 x P   A  L  T x x 



Chwała Ojcu i Synowi, i Dychowi 
Świętemu, Bogu, który jest i który był,                       
i który przychodzi. (Ap 1,8) 

J 16,12-15 
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie 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.  - „Wielbimy odrębność Osób, 
jedność w istocie i równość w majestacie.” 
Wielbimy, i nic nadto, ponieważ przerasta nas 
Tajemnica Boga; wielbimy, ponieważ dotykamy jej 
zaledwie „opuszkiem” wiary; wielbimy, ponieważ 
przeczuwamy, że wciąż pozostajemy zanurzeni                  
w miłości Trzech. Wielbimy pokornym umysłem, 
który bez Ducha Prawdy o tym największym cudzie 
nie byłby w stanie nic powiedzieć. Wielbimy sercem 
prostym, które nie będzie nawet próbować 
przelewać muszelką oceanu. Wielbimy z całym 
Kościołem tą najprostszą modlitwą: “Chwała Ojcu,                
i Synowi, i Duchowi Świętemu”. [W. Skóra MIC, 

„Oremus” VI  2007, s. 13]. 
- Co jest coś wzruszającego w procesji 
eucharystycznej w mieście, poza kościołem, domem 

Pańskim? – Procesja wnosi w grzeszne ulice,                     
w stary świat grzeszników, gdzie nieraz ludzie 
boczą się na siebie … – Największą Tajemnicę 
Wiary. … - „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba/ 
pod przymiotami ukryty chleba” – śpiewamy razem                          
z Franciszkiem Karpińskim okrągłe 200 lat… 
Chodzi tutaj o miejsce we własnym sercu, które jest 
tym więcej głodne Boga, modlitwy i skupienia, im 
więcej bryka koło nas złotych cielców, nęka 
pustych, natrętnych myśli. – Procesja toruje 
drogę łasce w świecie, w którym przechodnie 
pogubili się jak Jaś i Małgosia w ciemnym lesie. 
Jezus Eucharystyczny nie tylko nas karmi,                                 
ale wprowadza w swoje życie ofiary, miłości                               
i poświecenia.  [ks. Jan Twardowski] .                     

MODLITWA  WIERNYCH                        
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby byli dla świata głosicielami Bożej Ewangelii – CIEBIE                               
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby Pan Bóg był ich 
pomocą – CIEBIE PROSIMY  …                      
3. Módlmy się o opiekę Matki Bożej naszej 

Wspomożycielki, abyśmy podążali ku wizji Trójcy 
Świętej, wspaniałego celu, do którego zmierza nasze 
życie – CIEBIE PROSIMY...                                                   
4. Módlmy się za nas samych aby każdy z nas,                             

za sprawą uczestnictwa w świętej Ofierze Chrystusa 
pokochał prawdziwie Mistrza i zawsze wypełniał tylko 
Jego wolę - CIEBIE PROSIMY…    
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina 
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty. 

oraz z uwagą przyjrzyj się Ikonie Trójcy Świętej                                
A. Rublowa. Zobacz i rozważaj, jak trzy Osoby Boskie 
siedzą na swojej królewskiej stolicy i jak patrzą na cały 
okrąg ziemi i na wszystkie ludy, które w zaślepieniu 
umierają [...] ‘Słuchaj’, co mówią Osoby Boskie …                    
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:      
"Co Bóg mówi do mnie?"- i proś o doświadczenie 
miłości Trójcy Świętej.  – Trzy Osoby Boskie, jako Trzej 

Pielgrzymi - spoglądają na całą powierzchnię i obraz 
całego świata pełnego ludzi  i naradzają się, w jaki 
sposób dokonać dzieła zbawienia … Centralne miejsce 
w ikonie zajmuje kielich, w którym znajduje się baranek 
(lub zbawcza krew Jezusa). Każda z Postaci trzyma                        
w ręce laskę – symbol pielgrzymowania. Oznacza to,                   
że cała Trójca Święta ma udział we wcieleniu                               
i zbawieniu. … Perspektywa ikony obrazuje wewnętrzne 
życie Boga. Jest nią komunia – miłość. Rublow wyraził ją 
w przezroczystości, lekkości Postaci, która daje wrażenie 
pokoju, radości, piękna, harmonii, łagodności ...                         
Nie widać w nich ani przeszłości, ani przyszłości,                       
ani wczoraj, ani jutro, ale dzisiaj ich wiecznej młodości…  
W tej przestrzeni jest miejsce dla każdego człowieka … - 
Czy uświadamiam sobie, że jestem zaproszony(a),                    
aby zjednoczyć się w misji zbawczej Jezusa i wziąć 
udział w głębi życia wewnętrznego Boga – Miłości?                 
… Bóg zapragnął podzielić się miłością z człowiekiem. 
Jesteśmy stworzeni przez Boga na podobieństwo Trójcy 
Świętej. Więź Ojca i Syna w Duchu jest odbita w naszych 
sercach. Gdy gubimy, zamazujemy obraz Boga, Jego 
miłość, Bóg poszukuje dróg zbawienia. Daje to, co dla 
Niego najcenniejsze, Syna swego Jednorodzonego                      
(J 3, 16). Z głębi miłości, dzielenia, dawania Boga  - 

wypływa zbawienie. Miłość Boga do nas jest odbiciem 
miłości, która stanowi samą Jego istotę.                            
-Jaka więź łączy mnie dziś z Trójcą Świętą? Czy 

pamiętam, że moje życie toczy się w cieniu Trójcy 
Świętej (począwszy od znaku krzyża)? Czy jestem 
wdzięczny Trójcy Świętej za włączenie mnie w obieg Jej 
miłości? Czy moim codziennym życiem uwielbiam Boga?  
- Czy rozważam, że w relacje z Trójcą Świętą jestem 
włączony(a) poprzez chrzest święty. W czasie 
sakramentu chrztu, Bóg Ojciec wypowiada wobec 
każdego te same słowa, które wypowiedział nad 
Jezusem: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie (Łk 3, 22).  Jezus zaprasza nas do intymnej 
relacji przyjaźni. A Duch Święty napełnia Bożą miłością. 
Zostajemy więc włączeni w potrójną relację. Z Bogiem 
Ojcem, Stworzycielem, łączy nas relacja dziecięctwa;                      
z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem – relacja przyjaźni, 
braterstwa; a z Duchem Świętym, Uświęcicielem – 
relacja miłości, świętości. - Czy czuję się umiłowanym 
dzieckiem Boga Ojca? Czy doświadczam przyjaźni 
Jezusa? Czy uświęcam się w Duchu Świętym?...                                                          
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do 

swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym 

pomóc modlitwa: Jak jest przedziwne imię Twoje, 
Panie (Ps 8) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem 

...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia 
w Bogu. Uwielbiaj Trójcę Świętą w różnych porach dnia: 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, 
który jest i który był, i który przychodzi [Ap1,8]                       
[z: S. Biel SJ,http://www.drgorka.deon.pl].  
KALENDARIUM:                     
24 MAJA - wt. - Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożycielki Wiernych – Maryja jest matką 

ludzkości w porządku łaski. II Sobór Watykański 
podkreśla tę rolę Maryi, wiążąc ją z Jej udziałem                        
w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa.                               
Jej macierzyństwo wynika z "testamentu krzyża" - 
"Niewiasto, oto Syn Twój" (J 19, 26).                                

26 MAJA 2016 - czw. - Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - Bóg daje się 

spożywać! … W odpowiedzi na nasze niezliczone 
potrzeby materialne, psychiczne i duchowe, Bóg przez 
swego Syna mówi do nas: bierzcie i jedzcie! Spożywajcie 
moją miłość, nasyćcie się moim życiem. W każdej 
Eucharystii – sakramencie miłości – karmi nas Ciałem                             
i Krwią Chrystusa, abyśmy nie musieli szukać pokarmu 
życia w jego namiastkach, lecz nasycili się Nim samym. 
[W. Skóra MIC, „Oremus” VI 2007, s. 30]. 


