
UZUPEŁNIJ: 1. Wielbimy jedność Osób  w  …   2. „Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, … was do całej prawdy” 3. „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 

teraz jeszcze znieść nie …”  4.  Wielbimy równość  Osób w …  5. „Chwała Bogu, który jest                 
i który był, i który …”. 6.  Duch Prawdy …  wam rzeczy przyszłe  7. Chwała Ojcu, i Synowi,            
i Duchowi …  8. „Duch Prawdy powie … cokolwiek słyszy”. 9. Przeczuwamy, że wciąż 
pozostajemy zanurzeni w … Trójcy Świętej.  10. Wielbimy …  Osób  11. „On Mnie … 
chwałą”  12. Duch … nie będzie mówił od siebie.   

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]                                                   
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… 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. 
…PRZY IV-ym 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. ....                       
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 - … za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie …- 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 16,12-15                      
Jezus powiedział swoim uczniom: ”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 oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest 
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”. 

„Wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.” 
Wielbimy, i nic nadto, ponieważ przerasta nas Tajemnica Boga; wielbimy, 
ponieważ dotykamy jej zaledwie „opuszkiem” wiary; wielbimy, ponieważ 
przeczuwamy, że wciąż pozostajemy zanurzeni w miłości Trzech. Wielbimy 
pokornym umysłem, który bez Ducha Prawdy o tym największym cudzie nie 
byłby w stanie nic powiedzieć. Wielbimy sercem prostym, które nie będzie nawet 
próbować przelewać muszelką oceanu. Wielbimy z całym Kościołem                          
tą najprostszą modlitwą: Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu”. [Wojciech 
Skóra MIC, „Oremus” czerwiec 2007, s. 13]; 

 Ojciec św. Franciszek  -  Na nic się zda wiedza, że Zmartwychwstały żyje, jeśli nie 

żyje się jako Zmartwychwstali. I to Duch sprawia, że Jezus żyje i odżywa w nas, 
wskrzeszając nas wewnętrznie. Dlatego Jezus, spotykając się ze swymi uczniami 
powtarza: „Pokój wam” (J 20,19.21) i daje im Ducha. Pokój polega nie na 
uporządkowaniu spraw z zewnątrz - Bóg nie ujmuje swoim uczniom cierpień                                
i prześladowań – ale na przyjęciu Ducha Świętego. Na tym polega pokój, ten, dany 
apostołom, pokój, uwalnia nie od problemów, ale w problemach... [ z Kazania, .09 VI 2019];                       

 „Trójca jest komunią Osób Boskich … ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości 

Boga żywego” – „Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauczania Chrystusa, 
Jego Ewangelii; Jezus z kolei przyszedł na świat, aby umożliwić nam poznanie Ojca, aby 
nas do Niego prowadzić, aby nas z Nim pojednać” –             Boże Ciało jest dniem 
obejmującym wymiar kosmiczny: niebo i ziemię, a chleb eucharystyczny jest 
widzialnym znakiem Tego, w którym niebo i ziemia, Bóg i człowiek stali się 
jednym… W sposób jedyny i wyjątkowy święto to mówi nam o miłości Bożej, o tym, 

czym jest i co czyni… [Anioł Pański, Watykan, 14 VI 09 i 31.05.2015].   
                        św. Jan Paweł II - „ Przykazania zawarte w Dekalogu były 

zapowiedzią „serca nowego”  i „nowego ducha”, które otrzymywali uczniowie 
Jezusa, gdy głosił Kazanie na Górze   i ustanawiał <<królestwo niebieskie>>. Życie 
wieczne już teraz może być dla nas światłem prawdy, źródłem sensu życia, 
zalążkiem uczestnictwa w pełni naśladowania Chrystusa (por. n. 12).). ["Veritatis 

splendor"].       Stefan Kardynał Wyszyński – Potęga Boga jest tak wielka,                      

że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego człowieka.  (Kromka chleba, Warszawa 2008, 
wyd.9, s.57)        
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   Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                                    
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla 

ciebie Duch Święty. II -  Meditatio –   Wezwanie do wiary  w imię Trójcy Świętej 
towarzyszy codziennemu życiu. W ten sposób rozpoczynamy i kończymy dzień, a w ciągu 
dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy. – Czy pamiętam o tym, że  w imię Ojca i Syna 
i Ducha udzielono mi chrztu, że w imię Trójcy Św. kapłan w sakramencie pojednania 
odpuszcza grzechy i że w taki sam sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i każdą 
modlitwę ... i że w imię Trójcy Św. pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia                          
w Niej. - Czy mam świadomość, że Trójca Przenajświętsza jest blisko mnie, bliżej niż ja 
sam(-a), a równocześnie jest nieogarnioną Tajemnicą. – Jeśli  mogę zrozumieć Tajemnicę 
Trójcy Świętej –  to tylko w kontekście miłości. - Bóg kocha swego Jednorodzonego Syna 
odwieczną, absolutną, nieskończoną miłością. Głębia miłości, która jest w Bogu ma 
wymiar osobowy; jest nieogarnionym Duchem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej 
osoby; zakłada wzajemność. Bez wzajemności staje się egoizmem lub narcyzmem. - 
Miłość chce się rozlewać dalej, przenikać wszystko... Dlatego Bóg tworzy świat, powołuje 
do istnienia człowieka, zaprasza go do intymnej przyjaźni z sobą. - Czy dostrzegam 
„ślady” miłości Boga w moim życiu? – np. w miłości mężczyzny i kobiety i owocu tej 
miłości – w dziecku… albo w przyjaźni, pomocy drugim … Jest to jednak zaledwie cień …  
absolutnej, bezgranicznej, miłości Boga. Ostatecznie „wszystkie nasze źródła są w Nim” 
(Ps 36) i „w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy” (Dz 17,28). - Jezus Chrystus stał się 
człowiekiem, aby zbliżyć nas do tajemnicy Trójcy Świętej. On wprowadza nas w 

głębię miłości; w tajemnicę wymiany, jaka jest w Bogu; tajemnicę dawania i brania, 
tajemnicę udzielania się na zewnątrz. - Andrzej Rublow w ikonie „Trójca Święta” 
przedstawił miłość i intymność  wewnętrznego życia Boga … Trzy Osoby wpisane są                        
w doskonałe koło a zarazem ruch. Ale koło to u dołu ikony ma wolną przestrzeń. Jest                       
to miejsce dla nas. Każdy jest wezwany i zaproszony, aby zjednoczyć się wokół tego 
samego kielicha, w którym zanurzony jest Chrystus-Baranek, czyli wziąć udział w wiecznej 
Bożej uczcie miłości. - Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje Trójca Święta? 

Która z Trzech Osób Boskich jest mi najbliższa? Dlaczego? Jakie jest moje doświadczenie 
miłości Boga Ojca; przyjaźni Jezusa i świętości w Duchu Świętym?                                                
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: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się                       
o niego? (Ps 8). IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Obdarzyłeś                   
go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy (Ps 8)  

z:http://www.drgorka.deon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1620:uroczysto-trojcy-
przenajwitszej-j-16-12-15-26052013&catid=88:2013c&Itemid=139]                                   
Ty, Trójco Święta, jesteś Stwórcą, a ja Twoim stworzeniem. Widziałam w odrodzeniu, 
którego dokonałaś we mnie przez krew Syna Twojego, że rozmiłowałaś się w piękności 
swojego tworu. …  Dobro najwyższe  i nieskończone. Dobro ponad dobrami! Dobro 
szczęśliwe! Dobro niepojęte! Dobro niewysłowione! Piękności nad pięknościami! 
Mądrości nad mądrościami, raczej Mądrości sama! Ty, Chlebie aniołów, z ogniem 
miłości oddałeś się ludziom! Tyś jest szatą, która okrywa wszelką nagość! Tyś jest 
pokarmem, który słodyczą swą żywisz zgłodniałych. … O Trójco wieczna, w świetle 
swym, które dałaś... poznałam... drogę wielkiej doskonałości. Ukazałaś mi ją, abym                         
Ci służyła w świetle, nie w ciemnościach, abym była zwierciadłem dobrego i świętego 
życia …  i Ty, Trójco wieczna, światłem Twym rozproszyłaś ciemności (św. Katarzyna                         

ze Sieny);                                    

                       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                          
       UROCZYSTOŚĆ                                                          

.                         TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ                                                                            

….                                               16 CZERWCA 2019 

1. Dziś na godz. 18.oo zapraszamy w sposób szczególny młodzież, młodszą i starszą,                     

na comiesięczną Mszę św. , a po Mszy św. na ciąg dalszy spotkania w Sali parafialnej.                      
2. W środę, 19 czerwca, o godz. 7.30 będzie sprawowana Msza św. dziękczynna w int. 

naszej siostry Katarzyny. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                             
3. W czwartek, 20 czerwca, 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, 
Szymczaka i powrót Bema do kościoła. 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 
czerwcowego. 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 w Czarnej Górze k/Bukowiny Tatrzańskiej. Rekolekcje                                 
są adresowane do rodzin a także do osób samotnych, pragnących pogłębić swoją 
osobistą relację z Bogiem. Termin rekolekcji: 29.06-07.07.2019r. 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  połączonej z Nieszporami o N. Sakr., po której będzie Litania do Serca                          
P. Jezusa  i procesja wokół kościoła. Nie będzie w tych dniach oddzielnych nabożeństw czerwc . 
6. W piątek po Bożym Ciele kancelaria parafialna będzie nieczynna. Wszelkie sprawy kancelaryjne 
bardzo prosimy załatwiać w tym tygodniu do środy włącznie.                                     

7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej  KALENDARIUM:                                                                                                                            
17. VI. –  pn. –  wsp. św.  Alberta Chmielowskiego, zakonnika- (ur. 1845) walczył                      

w Powstaniu Styczniowym… Studiował inżynierię i malarstwo; W wieku ok. 40 lat, został 
tercjarzem franciszkańskim. Ze sprzedaży obrazów wspomagał nędzarzy i bezdomnych 
Swoich naśladowców uczył być dobrym jak chleb... [J. Szymczak OP, "Oremus" VI 09, s. 73]; 

20. VI. –  Czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Bóg daje się 

spożywać! Nie ma już ludzkiego głodu ani pragnienia, którego nie byłby w stanie 
zaspokoić. W odpowiedzi na nasze niezliczone potrzeby materialne, psychiczne                            
i duchowe, Bóg przez swego Syna mówi do nas: bierzcie i jedzcie! Spożywajcie moją 
miłość, nasyćcie się moim życiem. W każdej Eucharystii, sakramencie miłości karmi 
nasCiałem i Krwią Chrystusa, abyśmy nie musieli szukać pokarmu życia w jego 
namiastkach, lecz nasycili się Nim samym.  [W. Skóra MIC, „Oremus” VI 07, s. 30];     


