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Uroczystość Najświętszej Trójcy

Pierwsze 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”.

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Rz 5, 1-5

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.

Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Ewangelia

J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana.

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”.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Misja Jezusa na ziemi zakończyła się rozesłaniem. Odtąd uczniowie będą głosić Dobrą Nowinę
„wszystkim narodom” i udzielać chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Od czasów
apostolskich 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. W
imię Ojca i Syna i Ducha udzielono nam chrztu. W imię Trójcy Św. kapłan w sakramencie
pojednania odpuszcza grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i każdy
psalm w Liturgii Godzin. W imię Trójcy Św. pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia
w Niej. Trójca Przenajświętsza towarzyszy nam każdego dnia i jest znakiem rozpoznawczym
każdego chrześcijanina. Jest blisko nas, bliżej niż my siebie, a równocześnie jest nieogarnioną
Tajemnicą. Tajemnicę Trójcy Świętej można zrozumieć „jakby przez mgłę” 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. Również miłość Boża pragnie
wylewać się na zewnątrz. Dlatego Bóg tworzy świat, powołuje do istnienia człowieka, zaprasza go
do intymnej przyjaźni z sobą. Ślady miłości Boga odnajdujemy w naszym życiu – w miłości
mężczyzny i kobiety i owocu tej miłości – w dziecku. Jest to jednak zaledwie cień, bardzo nikły
obraz bezwarunkowej, 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. Słowa dzisiejszej Ewangelii, wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy,
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podkreślają, że Jezus mówi do swoich uczniów, mówi do każdego z nas.
Jednak nie zawsze i nie w każdym czasie jesteśmy w stanie zrozumieć Jego
Słowo. Musimy wzrastać w łasce i mądrości, aby to Słowo olśniło nasze życie.
Ono jest źródłem Ducha Świętego, źródłem życia Bożego. Dlatego na tej
drodze jest nam dany Duch Święty, który doprowadza nas do całej prawdy.
Duch przekazuje nam to co usłyszał od Ojca i Syna. Czyli we Wspólnocie
Boskiej obowiązuje zasada słuchania, która jest wyrazem miłości i szacunku
oraz wiąże się z posłuszeństwem (po-słuchać). Wiemy, że słuchanie jest
wielką sztuką i umiejętnością. Trudno nam słuchać ludzi, a co dopiero Boga.
Potrzebujemy Ducha Świętego, aby usłyszeć Słowo Jezusa i poznać wolę
Boga wobec naszego życia. Andrzej Rublow w ikonie „Trójca Święta”
przedstawił miłość i intymność wewnętrznego życia Boga w symbolu koła.
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.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 Kor 6, 1-10
Ewangelia Mt 5, 38-42
Wtorek

1 czytanie 2 Kor 8, 1-9
Ewangelia Mt 5, 43-48

Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje Trójca Święta? Która z Trzech Środa
Osób Boskich jest mi najbliższa? Dlaczego? Jakie jest moje doświadczenie miłości 1 czytanie 2 Kor 9, 6-11
Boga Ojca (i siebie jako dziecka Bożego); przyjaźni Jezusa i świętości w Duchu
Ewangelia Mt 6, 1-6.16
Świętym?
Czwartek

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości, aby w nas trwała ponad wszelką wiedzą,
ponad języki ludzi i aniołów, w Ciebie wpatrzona. Miłość łagodną, czystą i 1 czytanie Rdz 14, 18-20
cierpliwą, która o sobie nigdy nie pamięta, zło zapomina, dobrem się raduje, wlej
w nasze serca. Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność, wiara się skończy, a 2 czytanie 1 Kor 11, 23-26
nadzieja spełni; miłość zostanie, aby Cię poznawać w Twoim królestwie. Ojcu, Ewangelia Łk 9, 11b-17
Synowi i Duchowi prawdy, który miłości darem jest i dawcą, chwała niech będzie,
Piątek
cześć i uwielbienie Teraz i zawsze. Amen.
1 czytanie 2 Kor 11,
18.21b-30

Drogi Księże Kanoniku Stanisławie!
Pięćdziesiąt lat... tyle czasu minęło od momentu, kiedy
zdecydowałeś skierować stery swego życia na drogę duchowną.
Poprzez te wszystkie lata jesteś dla ludzi jak latarnia na morzu
pozwalająca odnaleźć się zagubionym okrętom - duszom...Jesteś
odblaskiem Chrystusa. Uczysz jak żyć, aby rozwijać żagle wiary i
rozkwitać wobec Boskiego Oblicza. Wypływa z ciebie
wdzięczność, miłość, ciepło, radość i serdeczność, jak woda z
czystego górskiego strumyka... Z głębi serca życzymy Ci by dobry
Pan czuwał nad Tobą, Maryja obejmowała Cię swym ramieniem.
Niech refleksja nad każdym dniem Twojego kapłaństwa napawa
Cię poczuciem spełnienia!

Ewangelia Mt 6, 19-23
Sobota

1 czytanie 2 Kor 12, 1-10
Ewangelia Mt 5, 33-37
Niedziela

1 czytanie Za 12, 1011.13,1

2 czytanie Ga 3, 26-29
Ewangelia Łk 5, 18-24

Szczęść Boże w dalszej pracy duszpasterskiej!
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Ogłoszenia parafialne
 Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W naszym sanktuarium uroczystość Złotego Jubileuszu
ks. kan. Stanisława Tujaka. Msza św. dziękczynna o godz.12.00. Serdecznie zapraszamy.
 Od dziś wyłożona jest księga intencji pielgrzymki rowerowej, która po raz kolejny wyruszy z
naszego miasta do Częstochowy. Zachęcamy do wpisywania swych intencji, w których pielgrzymi
będą modlić się na trasie i przed tronem Pani Jasnogórskiej. Są jeszcze wolne miejsca na taką
formę pielgrzymowania. Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę internetową.
 Jutro na godz. 17.00 zapraszamy do sali różańcowej osoby, które należą do orszaku procesyjnego,
oraz wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do posługi noszenia obrazów i chorągwi podczas
procesji.
 W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Msze św. w bazylice
o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Centralne uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30 w Parafii pw.
Rozesłania św. Apostołów pod przewodnictwem ks. bpa Mieczysława Cisły. Dzieci
pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach komunijnych prosimy, by udały się bezpośrednio na
centralne uroczystości. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w procesji.
 Wieczorem w Boże Ciało w nowym amfiteatrze w Kumowej Dolinie od godz. 19.00 rozpocznie
się Koncert Chwały. Śpiewem, modlitwą, Słowem Bożym i katechezą będziemy uwielbiali Pana
Boga. Na scenie wystąpi Heaven Up. Zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe, które będą
dowoziły i odwoziły uczestników koncertu. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 Msze św. i procesje Oktawy Bożego Ciała będą odbywały się w naszych parafiach. W piątek - w
Parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty, w sobotę - w Parafii pw. św. Kazimierza. Początek o godz.
18.00.
 Za tydzień w niedzielę w naszym sanktuarium tradycyjnie wypadają obchody Oktawy Bożego
Ciała. Zapoczątkuje je procesja eucharystyczna, która wyruszy o godz. 11.30. Po niej w bazylice
Msza św., która rozpocznie się ok. godz. 12.30. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dzieci
komunijne zapraszamy w strojach. W tym dniu kazanie głosił będzie ks. Sylwester Brzozowski notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 Taca za tydzień w całości przeznaczona będzie na prace remontowo - budowlane prowadzone przy
bazylice. Za wszystkich ofiarodawców modlimy się za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej w każdą
środę.
 30 czerwca w niedzielę w Kumowej Dolinie odbędzie się koncert Piotra Rubika. To znaczące
wydarzenie artystyczne w naszym mieście. Ma ono patronat honorowy Arcybiskupa Lubelskiego.
Zachęcamy do udziału. Bilety do nabycia w CHDK-u. W przypadku biletów grupowych możliwe
są ulgi.
 W dniach 1 - 2 lipca wszystkich nauczycieli czynnych i emerytów zapraszamy do Częstochowy na
Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli, połączoną z ciekawymi konferencjami. Koszt udziału ok. 180 zł (uzależniony od liczby uczestników). Zapisy przyjmujemy do 23 czerwca (przedpłata
wynosi 100 zł). Szczegółowy program pielgrzymki wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.
Serdecznie zapraszamy pedagogów.
 Serdecznie zapraszamy do naszej kawiarenki. Przypominamy też, że w godz. od 10.00 do 18.00
czynne są krypty.
 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim
Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia i opieki Matki Bożej
Chełmskiej.
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