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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY BÓG I OJCIEC  I JEDYNY SYN 

BOŻY  ORAZ DUCH ŚWIĘTY,  BO OKAZAŁ NAM SWOJE MIŁOSIERDZIE. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Prz 8, 22-31) 

Czytanie z Księgi Przysłów 

To mówi Mądrość Boża: 

”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, 

przed swymi czynami, od dawna. 

Od wieków jestem stworzona, od 

początku, zanim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar 

wód nie istniał ani źródła, co wodą 

tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta 

jestem przed pagórkami, nim ziemię i 

pola uczynił, początek pyłu na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy 

kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, 

gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy 

źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy 

morzu stawiał granice, by wody z 

brzegów nie wyszły, gdy kreślił 

fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy 

Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 

dniu, cały czas igrając przed Nim, 

igrając na okręgu ziemi, znajdując 

radość przy synach ludzkich”. 

 
 

Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9) 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie 

Gdy patrzę na Twoje niebo, 

dzieło palców Twoich, 

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty 

utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim 

pamiętasz, 

czym syn człowieczy, że troszczysz 

się o niego? 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 

aniołów, 

uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 

Obdarzyłeś go władzą nad 

dziełami rąk Twoich, 

wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie 
Owce i bydło wszelakie, 

i dzikie zwierzęta, 

ptaki niebieskie i ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie 
 



2. czytanie (1 Kor 12, 3b-7. 12-13) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Rzymian 

Bracia: Dostąpiwszy 

usprawiedliwienia przez wiarę, 

zachowajmy pokój z Bogiem przez 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki 

któremu uzyskaliśmy przez wiarę 

dostęp do tej łaski, w której trwamy i 

chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 

Ale nie tylko to, lecz chlubimy się 

także z ucisków, wiedząc, że ucisk 

wyrabia wytrwałość, a wytrwałość 

wypróbowaną cnotę, wypróbowana 

cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść 

nie może, ponieważ miłość Boża 

rozlana jest w sercach naszych przez 

Ducha Świętego, który został nam 

dany. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 

Świętemu, 

Bogu, który jest i który był, i który 

przychodzi. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Ewangelia (J 16, 12-15) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„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 słyszy, 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 

bierze i wam objawi”.

 
HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 

 

Drodzy bracia i siostry! 

Po okresie wielkanocnym, który wieńczy Zesłanie Ducha Świętego, obchodzone są 

w liturgii trzy uroczystości ku czci Pana: dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej; 

w najbliższy czwartek Boże Ciało, w następny piątek, święto Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. W każdej z tych uroczystości liturgicznych uwydatniona jest 

perspektywa, która pozwala ogarnąć całą tajemnicę wiary chrześcijańskiej: są to 

kolejno rzeczywistość Trójjedynego Boga, sakrament Eucharystii i bosko-ludzkie 

centrum w Osobie Chrystusa. Są to w rzeczywistości aspekty jedynej tajemnicy 

zbawienia, które w pewnym sensie streszczają całą drogę objawienia Jezusa, od 

wcielenia, przez śmierć i zmartwychwstanie, po wniebowstąpienie i dar Ducha 

Świętego. 

Dziś kontemplujemy Trójcę Przenajświętszą, w takim duchu, w jakim nam ją ukazał 

Jezus. On nam objawił, że Bóg jest miłością «nie przez jedność osoby, lecz przez 

to, że Trójca ma jedną naturę» (Prefacja): jest Stwórcą i miłosiernym Ojcem; jest 

jednorodzonym Synem, wcieloną wieczną Mądrością, dla nas umarł 



i zmartwychwstał: jest Duchem Świętym, który wszystko prowadzi, wszechświat 

i historię, do ostatecznego spełnienia. Trzy Osoby są jednym Bogiem, bo Bóg jest 

miłością, Syn jest miłością, Duch jest miłością. Bóg jest całkowicie i tylko miłością, 

najczystszą miłością, nieskończoną i wieczną. Nie żyje we wspaniałej samotności, 

lecz jest niewyczerpanym źródłem życia, które wciąż się daje i przekazuje. Możemy 

to wyczuć w pewnej mierze, obserwując zarówno makrokosmos: naszą ziemię, 

planety, gwiazdy, galaktyki; jak też mikrokosmos: komórki, atomy, cząsteczki 

pierwsze. Wszystko, co istnieje, nosi w sobie w pewnym sensie «imię» Trójcy 

Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, opiera się na 

związkach, które odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość. 

Wszystko pochodzi z miłości, dąży do miłości i porusza się pod wpływem miłości, 

oczywiście różny jest stopień świadomości i wolności. «O Panie, nasz Boże, jak 

przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!» (Ps 8, 2) — woła Psalmista. 

Mówiąc o «imieniu», Biblia wskazuje na samego Boga, na jego najprawdziwszą 

tożsamość; tożsamość, która jaśnieje w całym stworzeniu, gdzie każda istota ze 

względu na sam fakt, że istnieje, i na to, z czego jest «utkana», podlega 

transcendentnej zasadzie, wiecznemu i nieskończonemu życiu, które się daje, 

jednym słowem: Miłości. «W Nim bowiem — powiedział św. Paweł na Areopagu 

w Atenach — żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» (Dz 17, 28). Najmocniejszy 

dowód na to, że jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, jest następujący: tylko 

miłość daje nam szczęście, bo żyjemy w związku, żyjemy, żeby kochać i żeby ktoś 

nas kochał. Posługując się obrazem zaczerpniętym z biologii, powiedzielibyśmy, że 

istota ludzka nosi w swoim «genomie» głęboki ślad Trójcy, Boga-Miłości. 

Najświętsza Maryja Panna w swojej 

uległości i pokorze stała się służebnicą 

Bożej Miłości: zgodnie z wolą Ojca, 

poczęła Syna za sprawą Ducha 

Świętego. W Niej Wszechmocny 

zbudował dla siebie godną świątynię i 

uczynił z Niej wzór i obraz swojego 

Kościoła, tajemnicę i dom komunii dla 

wszystkich ludzi. Niech Maryja, 

zwierciadło Przenajświętszej Trójcy, 

pomoże nam wzrastać w tajemnicy 

trynitarnej. 

 
 
  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: Poniedziałek -św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora 

Kościoła. Wtorek – Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 

Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa -Bożego Ciała, jest 

to święto obowiązkowe. Piątek – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika. 

2. W poniedziałek nabożeństwo fatimskie pokutne. Początek o godz. 18:00. Prośby do 

Matki Bożej Fatimskiej można składać w skrzynce intencji za ławkami.  

3. Katecheza przed Chrztem Świętym dla rodziców i rodziców chrzestnych we wtorek o 

godz. 19:00 w kościele.  

4. W czwartek w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Święte o 

godz. 7, 8:30, 10, 11:30, 13, 14:15, 16 i 19 (nie będzie Mszy o godz. 17). Po Mszy o 

godz. 16 udamy się w procesji Eucharystycznej do 4 ołtarzy, aby wyznać naszą 

wiarę w obecność Jezusa Eucharystycznego. Trasa procesji będzie taka sama jak 

5. w ubiegłych latach. Prosimy o przygotowanie ołtarzy następujące wspólnoty:  

I ołtarz – Żywy Różaniec, II ołtarz - Domowy Kościół, III ołtarz - 

Neokatechumenat, IV ołtarz- Grupa modlitewna rodziców. Szczegóły dotyczące 

lokalizacji ołtarzy prosimy skonsultować z Panem kościelnym. Zapraszamy 

dziewczynki do sypania kwiatków, chłopców do dzwonienia dzwoneczkami. Prosimy 

o niesienie sztandaru parafii, feretronów, baldachimu. Dzieci, które przystąpiły w tym 

roku do pierwszej komunii świętej oraz przeżywające rocznicę prosimy 

o uczestniczenie w procesji w strojach pierwszokomunijnych. Prosimy również 

o udekorowanie okien mieszkań na trasie procesji. Podczas Mszy Świętej 

o godz. 16.00 będziemy też dziękować Bogu za jubileusz 25-lecia święceń 

kapłańskich pochodzącego z naszej parafii ks. Marcina Hodany. Delegacje 

parafialne będą składać dostojnemu Jubilatowi życzenia 15 min. przed Mszą Świętą, 

czyli o godz. 15:45, prosimy o wcześniejsze przybycie do kościoła w tym dniu.  

6. Od piątku będziemy przeżywać oktawę Bożego Ciała codziennie po Mszy świętej 

wieczornej procesja wokół naszego kościoła, a w niedzielę o godz. 18:30. Serdecznie 

zapraszamy.  

7. Próba dzieci do sypania kwiatów i dzwoneczków przed Bożym Ciałem we wtorek 

po nabożeństwie czerwcowym. 

8. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym kościele, w 

niedziele o godz. 18:30, a w dni powszednie po wieczornej Mszy św. 

9. Nowy numer kwartalnika gazetki parafialnej „Na Górce” do nabycia przy głównym 

wyjściu z kościoła. 

10. W sklepiku obok kościoła są do nabycia książki ks. prof. Roberta Nęcka: wywiad 

z Janem Tomaszewskim oraz górale w hołdzie papieżowi.  

11. Próba zespołu muzycznego dla dzieci i młodzieży we wtorki o godz. 18:45 

w sali obok kancelarii.   
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