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Uroczystość Trójcy  Przenajświętszej
Czytania: Prz 8,22-31; Ps 8; Rz 5, 1-5; J 16,12-15

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny

Liturgia, zamknąwszy cykl tajemnic życia Chrystusa, wznosi się
do  kontemplacji  Trójcy  Przenajświętszej.  W Starym  Testamencie
tajemnica  ta  jest  nieznana;  tylko  w świetle  Objawienia
nowotestamentowego można zrozumieć niejasne o niej wzmianki. Jedna
z bardziej  wyraźnych  aluzji  starotestamentowych  zawiera  się
w pochwale mądrości, przymiotu Bożego ukazanego jako Osoba (Prz 8,
22-31; I czytanie). „Pan – oświadcza ona – mnie stworzył, przed swymi
czynami, od dawna... Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie
istniał... gdy kreślił fundamenty pod ziemią. Ja byłam mistrzynią” (Prz 8,
22. 24. 29-30). A więc osoba współistniejąca z Bogiem od wieków, przez
Niego  stworzona  i mająca  za  zadanie  razem  z Nim  współpracować
w dziele  stworzenia.  Dla  chrześcijanina  nietrudno  dostrzec  w tym
uosobieniu mądrości – przymiotu Bożego, proroczą figurę nie stworzonej
Mądrości,  Słowo  odwieczne,  drugą  Osobę  Trójcy,  o której  Jan
ewangelista  napisał:  „Na  początku  było  Słowo,  a Słowo było  u  Boga
i Bogiem było  Słowo...  Wszystko  przez  Nie  się  stało”  (1,  1.  3). Lecz
szczególniej uderzają wyrażenia, w których mądrość mówi, że raduje się
ze  stworzenia  ludzi  i że  pokłada  w nich  swoje  rozkosze.  Jakże  nie
pomyśleć  o Mądrości  wiecznej,  o Słowie,  które  stało  się  ciałem
i zamieszkało między ludźmi?   

W  drugim  czytaniu  (Rz  5,  1-5) objawienie  Trójcy  okazuje  się
w pełni. Oto trzy Osoby Boskie w odniesieniu do człowieka: Bóg Ojciec
usprawiedliwia  go,  dopuszczając  do  swojej  łaski,  syn  staje  się
człowiekiem i umiera na krzyżu, by wyjednać dla niego ten dar,  Duch
Święty  przychodzi  rozlać  w jego  sercu  miłość  Trójcy.  Aby  nawiązać
łączność z ”Trzema”, człowiek powinien wierzyć w swojego Zbawiciela,
w Ojca, który Go posłał, i w Ducha Świętego, który tchnie w jego serce
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800 śp. Renata Traczyńska (10 rocz.), Tadeusz i zmarli z rodziny
930 śp. Stanisław Marczak  

1230 
1800 śp. Piotr Jewasiński (3 rocz.) 
Piątek,   21 czerwiec 2019 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
700

1800 śp. Zofia Kubka
Sobota,     22   czerwiec 2019 
700 
1800 śp. Mieczysław Rak (5 rocz.), Rozalia, Jerzy, Anna, Stanisław,
Stefan
Niedziela,     23 czerwiec 2019 – XII Niedziela Zwykła
800 śp. Janina Prontnicka (36 rocz.)
800 śp. Fryderyk, Mirosław Bajorek i rodzice z obojga stron,  Ewa 
Siennicka
930 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
oraz potrzebne łaski dla Dariusza w 21 rocznicę urodzin
1100  Dziękczynna z okazji 4 urodzin Gabrysi z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla całej rodziny
1230 
1800 

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


miłość do Ojca i Syna. Z tej wiary rodzi się nadzieja, że kiedyś będzie
mógł się radować „chwałą Boga”, w zjednoczeniu bez zasłony z Trójcą
Przenajświętszą. Doświadczenia i utrapienia życia nie mogą zniszczyć
nadziei  chrześcijanina;  ona  nie  jest  próżna,  ponieważ  opiera  się  na
miłości Boga, która od dnia chrztu „rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha  Świętego,  który  został  nam dany”. Wiara,  nadzieja,  miłość  to
cnoty  pozwalające  chrześcijaninowi  już  na  ziemi  nawiązać  łączność
z Trójcą,  łączność,  która  w chwale  wiecznej  osiągnie  pełnię
i szczęśliwość.  

Ewangelia dzisiejsza  (J  16,  12-15) rzuca nowe światło na rolę
Ducha Świętego i na całą  tajemnicę Trójcy.  W przemówieniu  podczas
Ostatniej Wieczerzy Jezus obiecując Ducha Świętego powiedział: „Gdy
przyjdzie On,  Duch Prawdy, doprowadzi  was do całej  prawdy”. Jezus
także jest prawdą (J 14, 6) i nauczył swoich całej prawdy, jaką usłyszał
od Ojca – „wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam” 
(J  15,  15); dlatego  Duch  Święty  nie  uczy  rzeczy,  które  by  nie  były
zawarte w posłannictwie Chrystusa, lecz raczej- pozwala wniknąć w ich
głębokie  znaczenie,  daje  dokładne  zrozumienie,  ukazując  prawdę  do
głębi. Jest tylko jeden Bóg, dlatego jedna jest prawda; Ojciec posiada ją
całą  i całą  przekazuje  Synowi:  „Wszystko,  co  ma  Ojciec,  jest  moje”,
oświadcza Jezus dodając: „Duch Święty z mojego bierze i wam objawia”
(J 16, 15). W ten sposób Jezus stwierdza jedność natury i różnicę trzech
Osób Boskich.  Nie tylko prawda,  -lecz wszystko jest  wspólne między
Nimi;  posiadają  One  jedną  naturę  boską.  Ojciec  posiada  ją  jako
początek,  Syn  –  jako  zrodzony  przez  Ojca,  Duch  Święty  –  jako
pochodzący od Ojca i Syna. Ojciec jednak nie jest większy niż Syn ani
Syn większy niż Duch Święty. Istnieje w nich doskonała wspólnota życia,
prawdy,  miłości.  Syn  Boży  przyszedł  na  ziemię  właśnie  po  to,  aby
doprowadzić  człowieka  do  tej  najwyższej  wspólnoty,  czyniąc  Go
zdolnym,  przez  wiarę  i miłość,  żyć  w towarzystwie  Trójcy
Przenajświętszej zamieszkującej Jego duszę. 

Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny

OREMUS

„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”.

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy codziennie na godzinę

17:30 na nabożeństwa czerwcowe, na wspólny śpiew Litanii do
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  przed  wystawionym
Najświętszym Sakramentem.

2. Od dzisiejszego dnia aż do 25 czerwca będzie trwała w naszej
parafii Nowenna do Błogosławionej Doroty z Mątów z racji Jej
wspomnienia 25 czerwca. 

3. Dziś o 12:30 uroczysta suma a po niej  festyn i  wiele atrakcji,
zabaw dla rodzin.

4. W  czwartek  uroczystość  Bożego  Ciała.  Uroczysta  procesja
ulicami naszej parafii po Mszy św. o godzinie 9:30. Zachęcamy
do udekorowania naszych domów jako świadectwo naszej wiary.
Po zakończeniu procesji również Eucharystia.  Nie będzie tylko
Mszy  świętej  o  godzinie  11:00.  Od  piątku  do  czwartku
następnego  tygodnia  Oktawa  Bożego  Ciała;  codziennie
wieczorem  procesja  z  Najświętszym  Sakramentem  wokół
kościoła.

5. W piątek po  wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego w
kościele na nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem.

6. W przyszłą niedzielę wyrusza pielgrzymka autokarowa z naszej
parafii do Kotliny Kłodzkiej.

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Karolina Wójcik-Postulka – lat 64, z ul. Morszyńskiej
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