
Hasła:  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. …               
z wiarą, co nam objawia Syn Boży.  5. „Chwała Bogu, który jest i który był, i który 
… 6. Niełatwo uznać … która nas przerasta.  7. Tak Bóg umiłował …, że Syna 
swego Jednorodzonego dał”   8. Bóg posłał swego Syna na świat po to, by świat 
został przez Niego …    9. Jezus rozmawiał z  …     10.  Czujemy … za okazane 
nam miłosierdzie.  11.  „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat …”.  
12.  bez wiary, bez modlitwy, bez … łaski – pogubimy się tylko wśród martwych 
formuł. 

Bóg wszechmogący co 
prosi o miłość 
tak wszechmogący że 
nie wszystko może 
skoro dał wolną wolę                                                                        
- miłość teraz sama 
wybiera po swojemu - 
to czyni co zechce 
… kocha lub nie kocha 
--- to jęk nie pytanie 
więc oczy zwierząt 
ogromne i smutne 

śpi  spokojnie                      
w gnieździe szpak 
szpakowa szpaczek 
Bóg co prosi o miłość - 

rozgrzeszy zrozumie Wszechmoc wszystko potrafi - więc także zapłacze 
Wszechmoc gdy kocha najsłabszym być umie      [ks. J. Twardowski]                                                   

 
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].   

 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.        J 3, 16-18                     

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". 

Niełatwo uznać tajemnicę, która nas przerasta. Aby choć trochę dotknąć prawdy o Trójcy 
Świętej, potrzeba pokory wobec Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i pojąć. 
Przyjmujemy z wiarą, co nam objawia Syn Boży, dajemy się przeniknąć Jego Duchowi: 
miłości udzielającej się między Osobami Trójcy, czujemy wdzięczność za okazane nam 
miłosierdzie. Ale bez wiary, bez modlitwy, bez działania łaski - pogubimy się tylko wśród 
martwych formuł. [Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 86];  

 

 Papież Franciszek: … „Najświętsza Trójca … jest obliczem, którym sam Bóg się 

objawił, nie z wysokości katedry, ale krocząc razem z ludzkością. To właśnie Jezus 
objawił nam Ojca i obiecał nam Ducha Świętego. Bóg kroczył z nami w dziejach ludu 
Izraela            a Jezus kroczy z nami zawsze, obiecał nam Ducha Świętego, „ogień” 
nauczający nas tego wszystkiego, czego nie wiemy. Jest on w naszym wnętrzu, prowadzi 
nas. Daje nam dobre pomysły i natchnienia. Dzisiaj chwalimy Boga nie z powodu jakiejś 
szczególnej tajemnicy, ale dla niego samego, „dla jego niezmiernej chwały”, jak mówi 
hymn liturgiczny” –[przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie, 26 maja 2013]                            
W Trójcy Świętej rozpoznajemy również wzór Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani                    
do wzajemnej miłości tak, jak Jezus nas umiłował” – … „to miłość jest konkretnym 
znakiem ukazującym wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To miłość wyróżnia 
chrześcijanina, jak nam powiedział Jezus: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»”. [Watykan, 15.06.2014];                            

 św. Jan Paweł II - Ofiarowując samego siebie, Chrystus obdarzył nas pokojem... Pokój 

Chrystusa jest owocem Jego Paschy, to znaczy 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 
(por. Jk 2, 14)… 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 — Msza św. w uroczystość Bożego Ciała]; 
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   Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński -  Gdy otwierają się przeciwko nam oczy 

niechętne, trzeba uczynić wszystko, aby nasze spojrzenie było przyjazne ... [Kromka chleba, 

7/6];  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa                                       
- PRZY I-ym   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 II-im 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 III-im OŁTARZU - (Łk 24,13-16.28-35) - … Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 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.  

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie 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?" – "Co Bóg mówi do mnie?":                             
- Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – 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. Przecież po to właśnie przyszedł na ziemię Chrystus: „nie po 
to, aby świat potępić, lecz by świat został przez Niego zbawiony”. … - Czy pozwalam, by 
Duch Święty otworzył nas przez wiarę na Jezusa Chrystusa?... To On jest Źrodłem mojej 
wiary: tylko dzięki Niemu mogę powiedzieć „Moim Panem jest Jezus”.                                             
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: 
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na 
wieki. (Dn 3,52-56  IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia    w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Chwalebny 
jesteś, wiekuisty Boże (Dn 3,52-56)     -      [z: ks. M. Pohl];     
   Kalendarium:                                      
11 VI 2020 – czw. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - … Bóg, 

którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas uzdalniać 
do tego samego. Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, 
którzy Go przyjmują – zaczynamy na nich patrzeć tak jak On … [x J. Januszewski, „Oremus” 

V 08, s 102].    Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 51ab); 

           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE… 
            07 CZERWCA 2020       
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

 
1. Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o 12.30 będzie wystawiony Pan Jezus 

Eucharystyczny do publicznej Adoracji. O g. 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adorację 
zakończy wspólne nabożeństwo czerwcowe, które jest codziennie o 17.15. 
 
2. W czwartek, 11 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – Boże Ciało. Msze  św.  będą o godz. 7.30, 9.30 i 11.00, która  będzie  

sprawowana w  intencji wszystkich  Parafian,  po  której  służba liturgiczna z kapłanem i N.  
Sakramentem wyjdzie procesyjnie  do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. 
Uczestnicząc w tej świętej  liturgii damy wyraz naszej wiary. Wszyscy przebywający 
wewnątrz i na zewnątrz nie będziemy się przemieszczać od ołtarza do ołtarza. 
Nagłośnienie pozwoli nam w pełni  i nabożnie uczestniczyć.  
W dzień  Bożego Ciała nie będzie Mszy św. o g.12.30. O godz. 17.15 będzie nabożeństwo 
czerwcowe i Msze św. o godz. 18.00 i 19.30.                                              
Prosimy o przestrzeganie zaleceń epidemicznych oraz zachowanie odpowiedniego 

odstępu. Wewnątrz kościoła wskazane jest zasłanianie nosa i ust maseczką lub inną 
formą ochrony. Przy wejściu do kościoła jest również płyn do dezynfekcji rąk. W tym 
trudnym czasie, kiedy nie odbywają się tradycyjne procesje ulicami miasta, 
zamanifestujmy naszą wiarę w Jezusa Eucharystycznego i udekorujmy nasze okna                                 
i balkony symbolami religijnymi. 
 
3. W czasie oktawy uroczystości Bożego Ciała gromadzić się będziemy na Mszy św.  

o g.18.00  połączonej z Nieszporami o N. Sakr., po której będzie wystawienie N. 
Sakramentu i Litania do Serca P. Jezusa i procesja wokół kościoła. Nie będzie w tych 
dniach oddzielnych nabożeństw czerwcowych. 
4. Próba sypania kwiatów dla chętnych dziewczynek będzie we wtorek, 9 czerwca, o godz. 

17.oo. Zaprasza siostra Paulina. 
5. W piątek po Bożym Ciele kancelaria parafialna będzie nieczynna. Wszelkie sprawy 

kancelaryjne bardzo prosimy załatwiać w tym tygodniu do środy włącznie. 
6. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.     

  
Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia. W tym dniu 

chrześcijański lud gromadzi się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować 
eucharystyczne misterium, pamiątkę ofiary Chrystusa, który wszystkim ludziom przyniósł 
zbawienie i pokój. […] - JP II 
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, handlują, liczą pieniądze – 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 poświęcenia. [ks. J. Twardowski];   
 


