
UZUPEŁNIJ: 1.Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi …   2. Bóg Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego … nie zginął  3. Aby choć trochę dotknąć prawdy o … Świętej, 
potrzeba pokory wobec Boga. 4.  Gdy uczniowie … Jezusa - oddali Mu pokłon.  5. Chwała 
Bogu, który jest i który był, i który … 6. Niełatwo uznać … która nas przerasta.  7. „A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia …”   8. Uczcie je [narody] 
zachowywać …, co wam przykazałem.   9. „Niektórzy jednak …” 10.  Czujemy …                   
za okazane nam miłosierdzie.  11.  Jezus nakazał uczniom udzielać … w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego …”.  12.  Bóg dziś nas … do zanurzenia się samym źródle tajemnicy 

Miłości.    

Dziękuję Ci po prostu za 
to, że jesteś,  
za to że nie mieścisz się 
w naszej głowie, która 
jest za logiczna 
za to, że nie sposób Cię 
ogarnąć sercem, które 
jest za nerwowe 
za to, jesteś tak bliski                  
i daleki, że we wszystkim 
inny 
za to, że jesteś już 
odnaleziony i nie 
odnaleziony jeszcze 
że uciekamy 
od Ciebie do 

Ciebie –  za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie  –  
za to, że to czego pojąc nie mogę - nie jest nigdy złudzeniem - za to że 
milczysz. - Tylko my - oczytani analfabeci - chlapiemy językiem  [ks. J. Twardowski].  

            
Składamy Wszystkim Dzieciom Najserdeczniejsze Życzenia - abyście 

wszystkie miały kochające, Bogiem silne rodziny                                                              

Składamy też Wszystkim Mamusiom i Tatusiom Serdeczne Życzenia wielu 

Bożych Łask   - Wszystkich zawierzamy opiece Najświętszej Maryi - naszej Matki                               

i Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.   

 Każde dziecko to wielki i ważny świat. Dwoje dzieci - to trzy wielkie światy. Troje 
dzieci - to wcale nie jeden plus jeden, plus jeden. To więcej: pierwsze i drugie, 
pierwsze i trzecie, drugie i trzecie i cała trójka razem: łącznie więc siedem wielkich 

światów. Niechęć, bójka, miłość, pomoc, przysługa, radość i smutek. Oblicz sam,                       
ile światów ma w swym posiadaniu 10, 20, 30 dzieci. Bez ich pomocy nie możesz poznać 
tych światów i nie uda ci się praca wychowawcza … (Credo pedagogiczne Janusza Korczaka)  

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o to, aby oddać cześć Trójcy Świętej, żeby robić 

to, co w Jej Imię nakazał nam Chrystus …                        
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Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. 
(Ap 1, 8)    Mt 28, 16-20 

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". 
Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. 
Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako 
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie 
obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas 
zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości. [J. Szymczak OP, "Oremus"             
VI 2009, s. 33] 

 
 Papież Franciszek – Tylko Duch Chrystusa może nas naprawdę uczynić solą, która  

nadaje smak i zachowuje od zepsucia oraz światłem rozjaśniającym świat! I to jest dar, 
który otrzymujemy w Sakramencie Bierzmowania, na którym razem z wami pragnę się 
zatrzymać i zastanowić. Nazywa się on „bierzmowaniem” (confirmatio), ponieważ 
utwierdza chrzest i umacnia jego łaskę (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1289); 
oraz „chryzmacją”, ponieważ otrzymujemy Ducha poprzez namaszczenie „krzyżmem” - 
olejem zmieszanym z balsamem konsekrowanym przez biskupa. Termin ten odwołuje 
do „Chrystusa”, namaszczonego Duchem Świętym. […]ezus jest pełen Ducha Świętego 
i jest źródłem Ducha obiecanego przez Ojca (J 15,26; Łk 24,49; Dz 1,8; 2,33). Istotnie, 
wieczorem dnia Paschy Zmartwychwstały tchnął na uczniów                   i powiedział im: 
„Przyjmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22); a w dniu Pięćdziesiątnicy moc Ducha zstąpiła na 
Apostołów w formie nadzwyczajnej (por. Dz 2, 1-4), tak jak to znamy. 
„Tchnienie” Chrystusa zmartwychwstałego napełnia życiem płuca Kościoła; i rzeczywiście 
usta uczniów „napełnione Duchem Świętym” otwierają się, by głosić wszystkim wielkie 
dzieła Boga (por. Dz 2,1-11).  Pięćdziesiątnica jest dla Kościoła tym, czym dla Chrystusa 
było namaszczenie Duchem otrzymane w Jordanie, mianowicie bodźcem misyjnym, aby 
ofiarować swe życie dla uświęcenia ludzi, na chwałę Boga. O ile w każdym sakramencie 
działa Duch Święty, to dzieje się tak zwłaszcza w bierzmowaniu, że „wierni otrzymują Dar 
samego Ducha Świętego” (PAWEŁ VI, Konst. ap. Divinae consortium naturae o sakramencie 
bierzmowania).  [23 maja2018, z nowego cyklu katechez poświęconych omówieniu sakramentu 
bierzmowania.]; 
św. Jan Paweł II - „Zawierzam Najświętszej Maryi wasze dzieci, aby stały się 

prawdziwymi chrześcijanami  i zawierzam Maryi także was … abyście zawsze umieli 
przekazywać dzieciom miłość, której potrzebują, aby mogły wzrastać i wierzyć”. (z 

Homilii 13.I.1902)    Stefan Kardynał Wyszyński Pamiętajcie, nowa Polska nie może 

być Polską bez dzieci Bożych! …  Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci 
jedni dla drugich …. [Kobyłka, 8.IX. 1970].   
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;  I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy 
święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Święty.                             
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi  do mnie?"  - 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, to okazja, aby uświadomić sobie i oddać chwałę 
Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec 
posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a Duch Święty ma w nas obudzić wiarę, 
dzięki której człowiek otwiera się   z zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć Jego dar – życie 
wieczne.  … Bóg nie chce nikogo potępiać ani karać, lecz chce nas zbawić! A więc nie 
musimy się Boga obawiać …- Ale czy ja na to Bogu pozwalam? -  Czy z Nim współpracuję 
w tym dziele. … Czy zawierzam Bogu  i w ten sposób idę drogą wiary – ku zbawieniu? - 
Czy jestem  posłuszny(-a) Bogu  i Jego przykazaniom, objawionym przez Chrystusa? … - 
Czy przyjąłem (ęłam) Jego prowadzenia  i kierownictwo, czyli Jego wolę względem mnie?  
To właśnie nazywamy powołaniem do zbawienia. … III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. 

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach,  które rodzi w tobie słowo 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Przez słowo Pana powstały niebiosa, 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. (Ps 33).   IV–Contemplatio: Trwaj przed 

Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia    w Bogu. Powtarzaj                          
w różnych porach dnia: Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. 
(Ps 33).-      [z: ks. M. Pohl];    KALENDARIUM:                                                                
28 V – pn.  - Wsp.  Św. Germana z Paryża - [496 – 576] - Po studiach podjął życie 

pustelnika. …. Nazywany „ojcem ubogich”. W 556 r. został mianowany biskupem Paryża. 
Założył opactwo Świętego Krzyża i św. Wincentego z Saragossy. Jest patronem więźniów 
i muzyków. Wzywany w obronie przed ogniem i gorączką…                                            

29 V - wt. - Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy -  (1865-1939)  Naśladowała 

Jezusa przez wrażliwość na potrzebujących i dobroć … Założyła zgromadzenie 
urszulanek Serca Jezusa Konającego. [x J. Januszewski, "Oremus" V 2008, s. 130];                                     
30 V – śr.– Wsp. Św. Zdzisławy Czeskiej  (1215-1252); ur. się na zamku Krzyżanów 

(Morawy). Była najstarszą córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabiego w Brnie.                        
W 17r.ż. poślubiła Havla, kasztelana zamku w Lemberku. Mieli czworo dzieci. Wraz                          
z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem. Była tercjarką dominikańską                       
i gorliwą uczennicą św. Dominika. Słynęła jako opiekunka ubogich i uzdrowicielka.                       
31 V – czw. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało - …                 

- świętujemy niezmierzoną hojność naszego Boga; który dał nam Krew i Ciało swego 
Syna, byśmy już nie żyli w jakimkolwiek braku. Byśmy mieli wszystko: Jego samego…                        
- przy PIERWSZYM  OŁTARZU - (Mt 26,17-19.26-29)  … „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje… Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów”...                                                       
- przy DRUGIM OŁTARZU - (Mk 8,1-9) – „Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy 
Mnie, a nie mają co jeść…  I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, 
odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. …                                               
- przy  TRZECIM OŁTARZU - (Łk 24,13-16.28-35) - … Gdy tak rozmawiali i rozprawial                      
i z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi … Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły                    
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu …                                                   
- przy CZWARTYM OŁTARZU - (J 17,20-26) - Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie …. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie 
poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę 
objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.    

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
           Uroczystość Najświętszej Trójcy                                                                                      

27 MAJA 2018 r. 
  

1. Dziś dzieci z naszej parafii przeżywają Rocznicę swojej I Kom. Św. Otoczmy 

wszystkie dzieci i ich rodziny swoją modlitwą. 
2. Jutro, 28 maja, przypada rocznica śmierci Czcigodnego Sł. Bożego Kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Nie zapomnijmy jutro o modlitwie o rychłą beatyfikację Prymasa 

Tysiąclecia. 
3. W czwartek, 31 maja, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
– Boże Ciało. Msze  św.  będą o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 11.00.  O godz. 15.00  będzie  
sprawowana  Msza św.  w  intencji wszystkich  Parafian,  po  której  wyruszy  procesja  
do czterech ołtarzy ulicami naszej Parafii. Trasa procesji jak w latach ubiegłych ulicami:  

Kasprzaka, Płocką, Ludwiki, Klonowicza, Szafarczyka i Bema. Ufamy, że tak jak w latach 
ubiegłych przy udziale mieszkańców, grup i wspólnot staną ołtarze na trasie. Apelujemy     
o przystrojenie naszych okien i balkonów na szlaku procesyjnym. W związku                                                   

z procesją w Boże Ciało nie będzie Mszy św. o g.12.30 i 18.00, jak również nie będzie 
oddzielnego nabożeństwa majowego. Tego dnia przed południem w Warszawie                               
z kościoła Archikatedralnego Św. Jana wyrusza centralna procesja Bożego Ciała  po 
Mszy św. o g.10.00 i zakończy się na Pl. Piłsudskiego. Niech udział w procesji ulicami 

naszej parafii będzie jak najliczniejszy. Dajmy świadectwo naszej wiary w Chrystusa 
żywego i obecnego w Najświętszym Sakramencie, za którym odważnie i z dumą 
podążymy ulicami wśród naszych bloków. Zwracamy się z apelem do niezawodnych Parafian 
o przynoszenie do środy i później w czasie oktawy suszonych kwiatków do sypania podczas 
procesji. Wiemy, że możemy na Was, Kochani Parafianie, jak zwykle liczyć! 
4. Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Warszawskiej organizuje jak co roku 
letnie rekolekcje formacyjne na Podtarzu. Rekolekcje  są adresowane do rodzin a także 

do osób samotnych, pragnących pogłębić swoją osobistą relację z Bogiem. Termin 
rekolekcji: 2-11.07. 2018r. Pełna informacja na tablicy ogłoszeń przed kościołem. Serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa! 
5. W czasie oktawy uroczystości Bożego Ciała gromadzić się będziemy na Mszy św.  

o g.18.00  połącz. z Nieszporami o N. Sakr., po której będzie Litania do Serca P. Jezusa                         
i procesja wokół kościoła. Nie będzie w tych dniach oddzielnych nab. czerwcowych. 
6. W piątek po Bożym Ciele kancelaria parafialna będzie nieczynna. Wszelkie sprawy 

kancelaryjne bardzo prosimy załatwiać w tym tygodniu do środy włącznie. 
7. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota m-ca. W piątek Msze św. o sercu Pana 

Jezusa o 7.30 i 17.00 (dla dzieci). Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.                       
W sobotę Msza św. o Niep. Sercu Maryi o 7.30. Przypominamy, że w I soboty m-ca                            
w naszej parafii jest kontynuowana Nowenna przygotowująca nas duchowo                                    
do Jubileuszu 100 - lecia Odzyskania Niepodległości. Zachęcamy do modlitwy                               

w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. W sobotę o 17.15 różaniec fatimski. 
8. Za tydzień przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar do puszki w związku                                  
z obchodzonym w całej Polsce  XI Dniem Dziękczynienia. Od piątku trwa rozpoczęta 
nowenna do Opatrzności Bożej przed Dniem Dziękczynienia. Modlitwy nowennowe         

są połączone z nabożeństwami majowymi i czerwcowymi. Zachęcamy do uczestnictwa. 
 KALENDARIUM cd.:                                                         
01 VI – pt. – Wsp. św. Justyna, męczennika - (zm. 165) -Był badaczem filozofii greckiej i 

rzymskiej oraz religii żydowskiej, ale to w nauczaniu Jezusa odnalazł pełnię prawdy …                  
02 V – sb.  – Wsp. świętych męczenników Marcelina i Piotar–  Marceli był kapłanem, 

Piotr egzorcystą. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas prześladowań za czasów Dioklecjana 


