
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg miłosierny i łagodny (Wj 34, 4b-6. 8-9) 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, 
jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice 
kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i 
Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i 
wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan 
przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg 
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, 
bogaty w łaskę i wierność». Natychmiast 
Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał 
pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie 
życzliwością, Panie, to proszę, niech 
pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie 
lud o twardym karku, ale przebaczysz 
nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas 
swoim dziedzictwem». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże 

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże 
naszych ojców,  
pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Błogosławione jest imię Twoje † 
pełne chwały i świętości,  
uwielbione i wywyższone na wieki. 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże 

Błogosławiony jesteś w przybytku 
Twojej świętej chwały,  
uwielbiony i przesławny na wieki. 
Błogosławiony jesteś na tronie swojego 
królestwa,  
uwielbiony i przesławny na wieki. 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże 

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz 
w otchłanie, † 
który zasiadasz na Cherubach,  
pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,  
pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże 

DRUGIE CZYTANIE 
 
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej (2 Kor 13, 11-13) 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia, radujcie się, dążcie do 
doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, 
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bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, 
a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 

Pozdrówcie się nawzajem świętym 
pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy 
święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi! 

 Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

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

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

EWANGELIA 
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został 
zbawiony (J 3, 16-18) 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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». 
 
Oto Słowo Pańskie. 

HOMILIA NA UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

Tydzień temu, obchodząc uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, zakończyliśmy obchody tajemnic paschalnych, 
w których Bóg najpełniej objawia się człowiekowi, 
wychodzi mu naprzeciw, daje się poznać i zaprasza do 
wspólnoty z sobą. Niedziela Trójcy Świętej stanowi w 
pewnym sensie podsumowanie 
i streszczenie tych obchodów. Zmartwychwstały 
Chrystus, w którym Apostołowie rozpoznają Boga, 
przedstawia się jako zapowiedziany wysłannik Ojca, do 
którego powraca przez wniebowstąpienie i nakazuje 
Apostołom, by pozostali w Jerozolimie, oczekując 
spełnienia obietnicy, którą jest zesłanie Ducha Świętego 
w dzień Pięćdziesiątnicy. Odtąd Kościół udziela chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, a pozdrawia się, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, życzeniem łaski Jezusa 
Chrystusa, miłości Boga i udzielenia Ducha Świętego. Z tego objawienia wyrasta nasza 
wiara, że Bóg jest jeden w Trójcy Osób. Jest to wielka tajemnica, przekraczająca nasze 
możliwości poznawcze. Jednocześnie ta tajemnica jest bardzo pociągająca. Każdy z nas 
chciałby ją przeniknąć, a więc poznać Boga i zrozumieć Go, a dzięki temu zrozumieć 
samego siebie, ponieważ – jak mówił św. Jan Paweł II – człowieka nie można 
zrozumieć bez Chrystusa. 

 



Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Kościół poprzez liturgię i słowo wprowadza nas 

w najgłębszą prawdę wewnętrznego życia Boga w Trójcy Jedynego. Przybliżamy się 
z wiarą do „Boga Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; 
Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, 
Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny 
powrót Pana” (Benedykt XVI, Porta Fidei, 1). 

Wiara w Trójcę Świętą jest istotą i treścią chrześcijaństwa! Zostaliśmy ochrzczeni, czyli 
włączeni do Kościoła i dopuszczeni do łaski zbawienia w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. A do naszej codziennej religijności ściśle przynależy znak krzyża. Znak ten, 
tak wyraźnie obecny w ikonografii i sztuce świata zachodniego, powtarzany po 
wielokroć każdego dnia, towarzyszy nam od początku życia aż do chwili śmierci. 

Dogmat o Trójjedynym Bogu jest twierdzeniem, wobec którego rozum zawiesza swoje 
sądy, jest rzeczywistością przekraczającą nasze możliwości poznawcze, tajemnicą, 
która nie zaprzecza rozumowi, ale która go przekracza. Dlatego św. Augustyn napisał w 
swoich Wyznaniach: „Kto zdoła pojąć Trójcę Wszechmogącą? Czy jest taki, kto by nie 
mówił o Niej, a jednak czy mówiąc, naprawdę o Niej mówi?" (św. Augustyn, 
Wyznania, III 5, 11). 

Znana jest pewna opowieść o św. Augustynie, jednym z największych filozofów 
i teologów chrześcijańskich. Otóż, przed rozpoczęciem traktatu o Trójcy Świętej – 
a napisanie go zajęło mu przeszło 20 lat – miał zobaczyć małego chłopca, który 
niewielką muszelką przelewał wodę z morza do małego dołka. „Czy ty myślisz, że tą 
małą muszelką przelejesz to ogromne morze?” – zapytał Augustyn. Na co chłopiec 
odpowiedział: „Prędzej ja przeleje tą muszelką całe morze do tego maleńkiego dołka, 
niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej”. 

Tak, bez wątpienia, jest to największa tajemnica naszej wiary! Z drugiej jednak strony, 
jak to ujął Benedykt XVI: „Temu, kto wierzy, cały wszechświat mówi o Bogu w Trójcy 
Jedynym. Od międzygwiezdnych przestrzeni, aż po mikroskopijne cząsteczki, 
wszystko, co istnieje, odsyła do tego Bytu, który się objawia w wielości i różnorodności 
elementów, niczym w wielkiej symfonii" (Benedykt XVI, Tajemnica Boga w Trójcy 
Jedynego, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 11 czerwca 2006). 

Poznawanie Trójcy w jedności jest celem całego życia chrześcijańskiego. Teologowie 
starają się ją nazwać i opisać, filozofowie – objaśnić jej naturę, mistycy – ukazać jej 
głębię i moc, artyści – przedstawić jej piękno i doskonałość, a człowiek wierzący stara 
się żyć tą prawdą. 

Chrześcijanin każdy dzień rozpoczyna znakiem krzyża. Jest świadom tego, że Trójca 
jest wspólnotą prawdziwej miłości i stara się tę miłość przenieść na bliźnich. Możemy 
powtórzyć za św. Augustynem: „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę". Odkryjmy 
radość wiary w Boga, który pozwala nam odsłonić nawet głębię swego wewnętrznego 
życia. Odkryjmy w Bogu sens naszego życia. Nieśmy radość z odkrycia Boga po 
peryferie świata. Do nas wszystkich przybliża się Bóg Trójjedyny – zaczerpnijmy mocy 
z Jego głębi.  
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1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej  

Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 

Piątek – Wspomnienie bł. Piotra Dańkowskiego, kapłana oraz Towarzyszy 
męczenników 

Sobota – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła. 

2. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu 

codziennie o godz. 18:30. 

We środę przed Bożym Ciałem dodatkowa spowiedź św. od godz. 17:00. 

3. W Uroczystość Bożego Ciała Msze św. będą jak w każdą niedzielę z jedną 
zmianą. Nie będzie Mszy św. o godz. 17:00.  

Uroczysta Msza św. o godz. 16:00 po niej udamy się z procesją do 4 ołtarzy.  

Na tą Mszę św. zapraszamy rodziców i dzieci przeżywające w tym roku rocznicę 
I Komunii św. (w strojach). Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów i dzwoneczków. 
Prosimy osoby do feretronów (wcześniej należy zapisać się na listę w zakrystii).  

Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I Żywy Różaniec, II Domowy Kościół, III 
Neokatechumenat, IV Grupa modlitewna rodziców. (Wcześniej proszę ustalić 
w zakrystii lokalizację ołtarzy).  

W czasie procesji prosimy używać osłon ust i nosa, z wyjątkiem osób zwolnionych z 
tego obowiązku.  

4. W oktawie Bożego Ciała procesje będą po Mszy św. wieczornej wokół kościoła. 
Zapraszamy do udziału i upiększenia tych procesji. 

5. W sobotę – nabożeństwo fatimskie o godz. 18:00. 
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Fatimskiej można składać do skrzynki 
z tyłu kościoła. Intencje  te będą przedstawione Matce Bożej w czasie różańca 
pokutnego. 

6. 14 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania klas 8 
wraz z Rodzicami na Mszę św. i modlitwę w intencji pomyślne zdanych 
egzaminów.  

7. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej parafii. 
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