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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

 

Żywa wiara, jest stanem przynoszącym radość oraz nadzieję, że 

wszystko będzie się toczyło dobrze, a sytuacje napotkane na drodze życia 

będą umocnieniem w podejmowanych działaniach. Należy jednak pamiętać 

o napotykanych niedoskonałościach i różnorodnych problemach 

wpływających na stan wiary i naszej bliskości z Bogiem. W takich 

sytuacjach warto przypominać słowa Jezusa: „Kto wierzy w Syna 

Jednorodzonego, nie podlega potępieniu”. Należy starać się każdorazowo, 

umacniać relację z Bogiem i z ufnością dążyć przez świat z nadzieją, że 

wszystko, co nas w życiu spotyka jest od góry wpisane w nasze losy i 

stanowi drogę do życia wiecznego. 

 

EWANGELIA 07.06.2020 

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

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
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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». 

EWANGELIA 14.06.2020 

(Mt 9, 36 – 10, 8) - Rozesłanie Dwunastu 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie 

dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, 

aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.  

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i 

brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i 

Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 

Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to 

Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie 

wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, 

które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 

niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo 

dawajcie». 

 



EWANGELIA 21.06.2020 

(Mt 10, 26-33)  - Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało 

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma, 

bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o 

czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, 

powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 

się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 

sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z 

nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy 

na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i 

Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze 

przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

 

EWANGELIA 28.06.2020 

 

(Mt 10,37-42) - Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje 

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, 

nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie 

jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; 

a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje 



proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 

dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody. 

Opr. Marlena Przybylska 

 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
 

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej 

specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy 

nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej 

wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił 

nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o 

swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt 

miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym 

Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje 

Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go 

posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za 

sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35). 

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży 

stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi 

się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił 

do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha 



Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha 

Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). 

"Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 

który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). 

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: "Łaska Pana 

Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą 

z wami wszystkimi" (2 Kor 13, 13). "Tym zaś, który umacnia nas wespół z 

wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął 

na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1, 21-

22). "Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (...) Według tego, co 

przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni" (1 P 1, 1). 

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. 

Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia 

Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane 

wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne 

Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały 

jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze 

Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, 

papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: "Czy nie jednego Boga 

(Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?" 

Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: "Jak Chrystus jest 

uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi". 

W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: "Wierzę w Boga Ojca 



wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, 

który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego". W tym samym czasie 

św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym 

Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny 

sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z 

całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę 

prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i 

Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali 

całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. 

Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a 

także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali 

określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu. 

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle 

istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest 

jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się 

między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie 

różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest 

wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. 

Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie 

pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe 

zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości 

Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a 

trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia 

katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła. 



Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii 

stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI 

rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), 

zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w 

najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: "Albowiem wkrótce po 

Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego 

nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym 

świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym 

zamknięciem cyklu zbawienia". W Polsce z tym dniem kończy się również 

czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. 

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej 

Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: "Chwała Ojcu i 

Synowi i Duchowi Świętemu". Kościół we wszystkich swoich modlitwach 

wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy 

wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi, i 

Duchowi Świętemu" miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. 

Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną 

modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii 

Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej 

tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. 

Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym 

czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę 

Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. 

Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do 

ubrania liść koniczyny. 



Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce 

chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w 

Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci 

trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku 

spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w 

postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem 

późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie 

natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był 

trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia 

światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech 

rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą 

trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej 

wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się 

wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w 

postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, 

który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy. 

Za: brewiarz.pl 

 

Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele codziennie po 

Mszy św. wieczornej. 

W związku z zarządzeniami państwowymi i kościelnymi w 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 

Ciało)nie będzie procesji. Msze św. tego dnia według 

porządku niedzielnego: o godz. 7:30, 9:00, 11:00, 12:30 i 17:00. 


