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LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

W poniedziałek, po Zesłaniu Ducha Świętego, rozpoczął się 
w Kościele najdłuższy okres roku liturgicznego zwany „zwykłym” 
(właściwie druga jego część – pierwsza trwała od Niedzieli Chrztu 
Pańskiego do wtorku przed Popielcem). Trwać on będzie aż do soboty 
przed I Niedzielą Adwentu. W tym czasie Kościół wspomina świętych 
i obchodzi różne uroczystości, jak np.: Boże Ciało, czyli Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym okresie używa się szat 
koloru zielonego symbolizującego nadzieję i odradzające się życie 
(dzisiejsza niedziela Trójcy Świętej ma rangę uroczystości – stąd biel 
w liturgii). 

Okres zwykły 

Bóg każdego dnia posyła nas z misją. Stawia na naszej drodze ludzi, 
którzy wnoszą coś do naszego życia. Przekazuje nam przez nich 
pewne treści, do których sami byśmy nigdy nie doszli. To przez nas 
chce przekazywać tajemnice wiary dalej. Czuwa nad nami. Powierza 
nam swoją odpowiedzialność. Darzy nas zaufaniem. Dzieli się sobą. 
Każdego dnia, gotowi stawić czoła codzienności stajemy przed 
trudnymi decyzjami, pokusami. Szukamy pomocy, upadamy, 
jesteśmy słabi. Ale nie jesteśmy sami. Nigdy. Zawsze nad nami czuwa 
Ojciec, który ma dla nas plan i który wie, co jest dla nas najlepsze. 
Pozwólmy Mu na działanie w nas. Zdajmy się na Jego łaskę. Niech On 
zadecyduje o naszym życiu. Wypełniajmy nasze misje według Jego 
woli.  Głośmy Ewangelię napotkanym przez nas osobom. 
Wypełniajmy nasz plan najlepiej jak umiemy. Podążajmy za celem, 
którego On dla nas pragnie, który dla nas stworzył i który z nami 
wypełnia.

Oliwia Lejman 

Nasza misja SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dogmat o Trójcy 
Świętej (podobnie zresztą jak wszystkie inne) nie jest do 
rozumienia, ale do wierzenia w niego i do jego kon-
templowania. Mimo intelektualnych wysiłków wielu 
teologów i prób zde�niowania istotnych dla tematu pojęć 
takich jak: „osoba”, „relacja”, „jedność”, „różnica” 
„współistotność”, prawda o Trójcy Świętej nigdy nie zostanie 
pojęta – nawet w wieczności nam się to nie uda... Jako cen-
trum wiary i naszego chrześcijańskiego życia jest tajemnicą 
i jednocześnie źródłem wszystkich innych tajemnic (por. 
KKK 234). Niemniej jednak możemy powiedzieć, że nie 
wyznajemy trzech bogów, ale Jednego. Relacje między

Jak mamy rozumieć prawdę o Trójcy Świętej? PARAFIANIE PYTAJĄ?

Ogłoszenia para�alne ! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Jeśli macie jakieś pytania związane z wiarą, duchowością, życiem para�i, możecie je 
przesyłać na adres podany w stopce redakcyjnej lub zapisane na kartkach przynosić do 
zakrystii.
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Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny Go 
przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego chodziło, 
a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu 
potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się 
w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona natura. On 
pozostaje nieograniczony, On kieruje serca ku górze, 
prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód 
doskonali. On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej 
skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi. 

św. Bazyli Wielki

Bartłomiej Rezmer

Osobami Trójcy Świętej możemy opisać przy pomocy zamieszczonego obok schematu. Znane zape-
wne analogie z trzylistną koniczyną (trzy liście – jedna roślina), wodą (występująca w trzech stanach 
skupienia) czy równobocznym trójkątem stanowią zaledwie nikłe cienie naszego dogmatu. I dobrze. 
Bo prawdopodobnie szybko znudziłby się nam Bóg, którego można w stu procentach poznać… 

1. W czwartek obchodzimy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, Boże Ciało. W tym dniu mamy 
obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej. Sprawować je będziemy o godz. 6.30, 8.00, 9.45 (z procesją), 
bezpośrednio po zakończeniu procesji, (Msza w intencji budowniczych ołtarzy) oraz o 18.30. 
2. Procesja przejdzie trasą: Ks. Piotra Skargi, Stefczyka, Świętopełka, Gdańską, Chmielewskiego, 
Pokoju, Konopnickiej, Stefczyka, Ks. Piotra Skargi do kościoła Ołtarze będą usta-wione przy ulicy 
Stefczyka 31, Świętopełka – przed �gurą NMP Królowej Polski, Pokoju 6, oraz na placu przed 
kościołem. Prosimy o sąsiedzką pomoc przy przygotowaniu ołtarzy. Serdecznie prosimy para�an 
o przystrojenie domów na całej trasie procesji. Do udziału w procesji zapraszamy poczty 
sztandarowe, panie i panów niosących chorągwie i feretrony, panów do baldachimu, młodzież do 
obrazu i �gury Matki Bożej, dzieci do sypania kwiatków.
3. Dzieci do sypania kwiatków zapraszamy na próbę w poniedziałek o godz. 17.00 przed kościół
4. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe, które będą odprawiane w łączności z wie-
czorną Mszą Świętą o 18.30. 
5. W oktawie Bożego Ciała procesja Eucharystyczna po wieczornej Mszy Świętej.
6. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.00. Chorych ks. proboszcz oraz ks. Krzysztof odwiedzą 
w piątek, a ks. Marek w sobotę. 
7. Zapraszamy na ostatnią w tym roku Mszę Nikodemową. Piątek, godz. 20.00. Po jej zakończeniu 
odbędzie się katecheza na temat X przykazania dekalogu. Dotkniemy tematu zazdrości, pożą-
dliwości, ubóstwa. Możliwość zadania pytania i szczegóły dostępne są na stronie internetowej para�i.



BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

Bóg jest jeden
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg 
stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak 
ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, 
i pozostał żywym? 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 twój Pan Bóg 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 pełnić, by dobrze ci się wiodło 
i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Oto słowo Boże. 

Pierwsze czytanie Pwt 4, 32-34. 39-40

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
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 zbliżył 
się 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».

Oto słowo Pańskie. 

Modlitwa jest  jedną z  najbardzie j  podstawowych 
rzeczywistości w życiu duchowym chrześcijanina. Zazwyczaj 
każdego dnia stajemy przed Bogiem, aby się modlić. Można 
powiedzieć, że to „nasz chleb powszedni”. Ale w miarę rozwoju 
procesu modlitwy w nas, odkrywamy, że nie dokonuje się on w 
sposób spontaniczny. Przeciwnie, jest swego rodzaju sztuką, 
która wymaga naszego mądrego zaangażowania.

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Na ostatnim spotkaniu naszej wspólnoty mieliśmy 
okazję opowiedzieć sobie nawzajem o tym, czym żyjemy. 
Każdy z nas podzielił się swoimi doświadczeniami 
ostatniego czasu. Niektórzy opowiedzieli o swojej zdanej 
maturze, a inni mówili co się ciekawego działo w szkole. 
Po tej części przeszliśmy do Biblii. Przeczytaliśmy 
fragment św. Łukasza, przedyskutowaliśmy go, 
wytłumaczyliśmy najważniejsze jego części, po czym 
w kościele  rozważal iśmy fragment Ewangel i i 
św. Łukasza. 

ŚWIĘTY TYGODNIAzakonnica, założycielka sióstr urszulanek, wielka patriotka, 
wychowawczyni młodzieży

29 maja św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

Aklamacja Ap 1, 8

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

Drugie czytanie Rz 8, 14-17

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
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 po to, by też wspólnie mieć udział 
w chwale.

Oto słowo Boże. 

Psalm responsoryjny Ps 33, 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22

Ref.: 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.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Przez słowo Pana powstały niebiosa, 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. 
Bo przemówił i wszystko się stało, 
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Ewangelia Mt 28, 16-20

S Y N  B O Ż Y   –  ty tu ł  bib l i jny, 
przysługujący wybrańcom Boga, 
których obdarza On szczególnym 
u p o d o b a n i e m .  W  S t a r y m 
Testamencie tytuł ten odnosił się do 
an i o ł ów,  n aro du  w y br an e go, 
przywódców Izraela. Mianem Syna 
B o ż e g o  o k r e ś l a n o  r ó w n i e ż 
oczekiwanego Chrystusa, czyli 
Mesjasza. W Nowym Testamencie 
Jezus został nazwany Synem Bożym i 
t y l k o  O n  j e s t  n i m  w  s e n s i e 
w ł a ś c i w y m .  P r aw d ę  t ę  Je z u s 
wielokrotnie objawiał w swoim 
nauczaniu (Mt 7,21; 11,27; 21,37; 
22,42-46; 24,36; J 10,36; 20,17). 
Apostołowie Paweł i Jan, mówiąc o 
Jezusie jako Synu Bożym, wskazują 
na Jego odwieczne istnienie wraz z 
Bogiem. Jezus - Syn Boży - istniał jako 
Słowo, ma swój udział w dziele 
stworzenia i jest pośrednikiem 
objawienia i odkupienia.

Dominic Cannon


