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31. 05. 2015                 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY      

                    

Znak Krzyża św., to najkrótsza modlitwa i wyznanie naszej wiary. Kiedy dotykamy 

czoło – prosimy Ojca o mądrość. Przy dotknięciu piersi prosimy Syna o miłość. A 

kiedy dotykamy ramion – prosimy Ducha Świętego o siłę. Czyńmy znak Krzyża św. 

starannie, bez pośpiechu i bez wstydu. Niech to będzie znak naszej wiary i miłości do 

Boga w Trójcy Jedynego. 
 

 

Wspólnota z Bogiem 
 

 

Niepojęta dla ludzkiego rozumu prawda, że Bóg objawił się w Trzech Osobach, stanowi centralną tajemnicę 

naszej wiary i skupia w sobie również wszystkie inne jej tajemnice. Jest związana z centralnym 

wydarzeniem, jakie miało miejsce w naszym życiu, czyli z przyjęciem chrztu św., który został nam 

udzielony „w imię Ojca i Syna, i D. Świętego”. 
 

Ojciec Przedwieczny posyła swego Syna Jednorodzonego na świat, aby dał ludziom zbawienie, a Duch 

Święty ma obudzić w sercach wiarę, dzięki której otwierają się z zaufaniem przed Bogiem, by przyjąć dar 

życia wiecznego. Koniecznym warunkiem wspólnoty z Bogiem jest zatem wiara, bez której „nie można 

podobać się Bogu”. A „kto nie uwierzył, już został potępiony”. Potępienie stanowi zatem wybór kierunku 

przeciw Bogu, a zbawienie jest wejściem na drogę ku Niemu. Człowiek, póki żyje, może ten kierunek 

zmieniać, może w wolności decydować o sobie i swoim losie. Pójście drogą Bożą zakłada budowanie 

wspólnoty z Bogiem, a koniecznym warunkiem jest tu posłuszeństwo woli Bożej, objawionej przez 

Chrystusa w czasie Jego ziemskiej misji. 
 

Źródłem wiary jest Duch Święty, dzięki Niemu możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. To Ducha Pański oznajmia 

nam wolę Bożą, przekonuje nas o prawdzie Ewangelii oraz napełnia mocą, byśmy odważnie świadczyli o 

Jezusie. I dlatego, jeśli zamykamy się na działanie Ducha, jesteśmy bezsilni w rozwoju naszego życia wiarą, 

którą otrzymaliśmy jako dynamizm chrzcielny. 
 

Znane jest porównanie Trójcy do trzech świec, których płomienie łączą się, stanowiąc jeden płomień. 

Porównywano także Trójcę do koniczyny, która choć posiada trzy liście, jest przecież jedna. Z kolei A. 

Pronzato zauważa, iż człowiek żyje na trzech płaszczyznach: pionowej, poziomej i wewnętrznej. Stąd 



również Boga postrzega wielowymiarowo: jest dla niego Ojcem miłosiernym, szanującym wolność swoich 

dzieci; jest także bratem w osobie Jezusa Chrystusa; mieszka również w naszym wnętrzu jako Duch. 
 

W jaki sposób możemy zbliżyć się do prawdy o Bogu Trójjedynej miłości? Jest On obecny wszędzie tam, 

gdzie człowiek Go zaprosi, gdzie pozwoli Mu wejść. Tylko ilu wierzących przed podjęciem swoich decyzji, 

także tych decydujących o życiu, nadających mu konkretny kształt, pyta Boga o zdanie? Ilu próbuje 

poszukiwać odpowiedzi na swoje pytania, biorąc do ręki słowo Boże? I tu pewnie leży ów „sekret” 

trudności: Bóg – kochający Ojciec, czekający na nas przez całą dobę we wszystkie dni roku nie zawsze 

znajduje w nas pilnych i posłusznych synów. Często ta gromadka rozbieganych i rozkrzyczanych dzieci 

Bożych woli zrobić coś „po swojemu”, wziąć coś „bez łaski”. A dopiero w przypadku trudności wręcz 

rozpaczliwie szuka Boga. 
 

Niech modlitwa św. Augustyn stanie się również drogowskazem dla nas: „Skoro przyjdziemy do Ciebie, 

ustanie ta wielość słów, które wypowiadamy nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz wszystko we 

wszystkim i bez końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się 

jednością.” 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Poniedziałek- 01.06- Św. Justyna, męczennika. Dzień Dziecka. 

 Niedziela- 07.06- UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. 

 Poniedziałek- 08.06- św. Jadwigi Królowej 

 Czwartek- 11.06- św. Barnaby, apostoła 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

31.05.15 
 

 

 

 

 

 

13.00. 

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

Za śp. Zofię, Kazimierza, Tadeusza Pochodnia; Marię, 

Edmunda Bajer; Barbarę Mechelewską oraz Władysławę i 

Tadeusza Paradowskich (int. p. M. S. Mechelewskich) 

 

 

WTOREK 

02.06.15 

 

 

 

18.30. 

 

Dziękczynno- błagalna w 39 roczn. ślubu Stanisławy i 

Franciszka Początek oraz rocznic ślubów braci: Marcina i 

Krzysztofa 

 

 

NIEDZIELA 

07.06.15 

 

 

 

13.00. 

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 
 

Za śp. Stefanię, Andrzeja, Wojciecha Purzyńskich oraz 

ich Rodziców i śp. Wacławę, Aleksandra, Adama. 

(int. p. M S. Mechelewskich) 

 

 

WTOREK 

09.06.15 
 

 

18.30. 

 

 

Int. wolna 



 Piątek- 12.06- UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. 
 

2. W każdy wtorek zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.30. Po Mszy Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. W miesiącu czerwcu wraz z Litanią do N. S. P. Jezusa. Zapraszamy.   
 

3. Okazja do spowiedzi św. w każdą niedzielę i wtorek przed Mszą św. oraz w razie potrzeby po Mszy 

św. 
 

4. 07. 06.- Uroczystość Bożego Ciała w Laxton Hall. M. in. czuwanie modlitewne i Msza św. z 

procesją. Przewodniczył będzie Abp Damian Zimoń. Z Letchworth i Bedford organizowany jest autokar- 

£10. Zapisy do 31.05. Serdecznie zapraszamy. 
 

5. Zapowiedzi przedślubne: Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć:  Marcin Artur Grzegrzułka i 

Anna Krystosik. Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych, a kto znałby przeszkody uniemożliwiające 

im zawarcie sakramentu małżeństwa powinien o tym powiadomić administratora parafii. 
 

6. W miesiącu czerwcu w naszym Kościele w sposób szczególny czcimy N. Serce Pana Jezusa. 

Znajdźmy czas na modlitwę Litanią do NSPJ. 
 

7. 06. 06. odbędzie się na Putney w Londynie Zjazd Katolicki, organizowany przez Instytut Polski 

Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Głównym prelegentem będzie Marszałek Sejmu, a obecnie Poseł do 

Parlamentu Europejskiego - Marek Jurek. Wygłosi on konferencję: „Rodzina Bogiem silna jest siłą 

Człowieka, Kościoła i Narodu”. 
 

8. 13-14. 06.-  Kurs Drogi Duchowego Wzrostu, który poprowadzi ks. Krzysztof Kralka SAC w Rugby. 

Informacje na plakacie. 
 

9. Wszystkim dzieciom składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy jesteśmy Bożymi 

dziećmi. Niech więc Pan obdarza każdego z nas swoim błogosławieństwem.  
 

10. Przy wyjściu z kościoła są jak zwykle do nabycia „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” w 

cenie Ł 1.50 oraz czasopisma „Różaniec”, „Tak Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł 2. 
 

11. Na fundację JPII dwa tygodnie temu zebraliśmy £24 a na pomoc poszkodowanym w Nepalu- £80. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie tych inicjatyw. 

 

 
 

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i 

na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co 

wam przykazałem. 

 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata”. 
              (Mt 28,18-20) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                 


