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                                                 Uroczystość Najświętszej Trójcy 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31  (Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata) 

Psalm responsoryjny: Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)  (Jak jest przedziwne imię 

Twoje, Panie!) 

Drugie czytanie: Rz 5, 1-5  (Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym) 

Ewangelia : J 16, 12-15  (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy) 

UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

Dziś 12 czerwca w tydzień po Zesłaniu 
Ducha  Świętego obchodzimy 
Uroczystość Najświętszej Trójcy. To 
uroczystość ku czci Boga Ojca, Syna 
Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 
Święto to obchodzone jest w Kościele 

Katolickim w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. zaś 
według tradycji wschodniej obchodzone jest w niedzielę 
Pięćdziesiątnicy. Przybliżmy więc modlitwy, które kapłan 
odmawia w tym szczególnym dniu, aby jeszcze raz 
zastanowić się nad słowami, które może uleciały nam w 
czasie Świętej Eucharystii.  
 
 W Kolekcie na dzień dzisiejszy odmawianej przed pierwszym 

czytaniem w czasie mszy św. czytamy: Boże Ojcze, Ty 
zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha 
Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; 
spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną 
chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich 
działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.  
 
Z kolei w Prefacji (modlitwie dziękczynnej rozpoczynającej 
modlitwę eucharystyczną) mówimy:   /Dokończenie na str. 2/ 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

oń 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,   abyśmy zawsze 
i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,  Panie, Ojcze święty, 
wszechmogący, wieczny Boże. 
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym   jedynym jesteś 

Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie przez jedność osoby,   lecz przez to, 

że Trójca ma jedną naturę.  W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu  

wierzymy o Twojej chwale,  to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim 

Synu  i o Duchu Świętym.  Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo  

wielbimy odrębność Osób,  Jedność w istocie i równość w majestacie. 

Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie,  Cherubini i Serafini,  którzy 

nie przestają powtarzać codziennie,  jednym głosem wołając: Święty, 

Święty, Święty… 

Trójca Święta to dogmat głoszący o tym, że Bóg jest Bogiem w trzech 
osobach, a pozostaje przy tym jednym bytem. Źródło tej uroczystości 
odnotowano już w IV i V wieku. Jest to jeden z najbardziej specyficznych, a 
zarazem trudnych dogmatów w Kościele katolickim. Teologowie Kościoła 
zgodnie twierdzą, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca, realizuje się w 
Synu poprzez Ducha Świętego. 
 

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej 
swoistych 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. Na przykład 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. 
 
Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. 
Dlatego nie dziwne jest, 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. 

W Polsce w dniu tym kończy się okres wielkanocny, okres spowiedzi 
wielkanocnej. Nie jest to jednak święto nakazane, czyli nie obowiązuje 
uczestnictwo we Mszy świętej.                                                   /Wybrał K.D./



                             Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Trójcy 

Przenajświętszej. W par. Chynów 

odpust parafialny. O godz. 13.15 

odbędzie się w naszej parafii Rocznica I 

Komunii św. Dzieci rocznicowe 

polecamy Bożej Opatrzności. O godz. 

18.00 nie będzie Mszy św. dla 

młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania.                                                                                                                                           

2.  Dziękujemy rodzicom dzieci 

Rocznicowych oraz nowożeńcom 

Natalii i Kamilowi za posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.  W czwartek Uroczystość Bożego 

Ciała. Tego dnia odprawimy Mszę św. o 

godz. 8.30 w kościele a o godz. 10.00 

uroczystą Mszę św. z procesja do 

czterech ołtarzy. Za pobożny udział w 

procesji można uzyskać odpust zupełny. 

Trasa procesji przebiegać będzie 

tradycyjnie. Prosimy o ubranie ołtarzy i 

przystrojenie odpowiednio domów. 

Zapraszamy służbę liturgiczną, 

strażaków, Kółka Różańcowe, dzieci I-

Komunijne do jak najliczniejszego 

udziału w procesji.                                                                                                                                                                                           

4. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy 

na tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, 

które w tym roku odprawiane będą w 

Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. 

godz. 18.30. W tym roku nie będzie 

nabożeństw Czerwcowych w kaplicy w 

Czachówku.                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Stanisław Jan Maciak, kawaler i 

Halina Wypych, wdowa, oboje z 

Czachówka w par. tutejszej – zapowiedź 

pierwsza.                                                                                                              

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.                                                                                                                                                         

6. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Jest również czerwcowy 

numer miesięcznika „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny.      

Po długiej renowacji 

powrócił do kościoła 

obraz Matki Bożej 

Różańcowej. Jego 

renowację przeprowadziła 

firma konserwatorska 

Kannenberg S.C. z 

Torunia. Podczas prac renowacyjnych 

nie odkryto sygnatury autora ani tez daty 

jego namalowania. Jedynie na podstawie 

stanu zachowania i techniki malowania 

konserwator określił jego wiek na II 

połowę XIX w. Po oprawieniu obraz 

zostanie umieszczony w prezbiterium, 

nad wejściem do zakrystii. Mamy 

nadzieję, że obmodlony przyczyni się do 

wzrostu pobożności maryjnej i zachęci 

nowe osoby do wejścia do kółek 

różańcowych działających w naszej 

parafii.  

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

O Trójco Święta, bądź błogosławiona - 

nierozdzielna, jedyny Boże - za ten 

wielki dar i testament miłosierdzia. Jezu 

mój, aby Ci wynagrodzić za 

bluźnierców, będę milczeć, kiedy będę 

niewinnie strofowana, aby Ci w ten 

sposób choć w cząstce wynagrodzić. 

Śpiewam Ci w swej duszy nieustanny 

hymn i nikt się tego ani domyśli, ani 

zrozumie. Śpiew mojej duszy jest znany 

tylko Tobie, o Stwórco mój i Panie./Dz. 

81/



Intencje Mszalne 12 VI 2022 – 19 VI 2022 
 

 

 

Niedziela, 12..06.im. Janina, Antonina, Leon, Czesław  

8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej                                  

8.30 (Czachówek) + Mariana Matysiaka, Cecylii i Jana 

Dębskich                                                                           

10.00 + Andrzeja (w 13 rocz. śm.) i Melanii Osiadacz, 

dziadków Osiadaczów i Krawczyków                                                   

10.00 + Zdzisława, Marianny i Piotra Kłosiewiczów                

12.00  + Małgorzaty Fydrych (im.), Czesława, Antoniego i 

Józefy Rotuskich, Stanisława, Artura i Marianny 

Grzesikiewicz, Stefana Bukowskiego                          

12.00 + Bronisławy Tywonek w 17 rocz. śm., Łukasza i 

Józefa Tywonków i zm. z rodz. Tywonków, Dąbrowskich i 

Szczepaniaków 

13.15 Rocznica I Komunii Świętej - w int. dzieci  
 

Poniedziałek 13.06 im. Olga,  Lucjan, Antoni, Tobiasz 

18.00 + Mariusza Szczygielskiego (ur.)                                      
 

Środa, 15.06. im. Jolanta, Adelajda, Wit, Witold 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 
 

Czwartek 16.06.im. Alina, Justyna, Juita, Aneta  

8.30  + Antoniego i Anny Kulka 

10.00 + Jana i Józefa Rolak, Witolda, Anny, Antoniego, 

Marii i Zygmunta Piekarniaków                                                                                                        

16.00 ŚLUB: Justyna Anuszewska – Michał Włodarski 
 

Piątek, 17.06 im. Laura, Jolanta, Adolf 

18.00 + Sławomira Rudzkiego w 30 dni po śmierci 
 

Sobota, 18.06. im. Elżbieta, Leonia, Amanda, Marek 

17.00 + Janiny i Jana Pruszewskich (im.), Marii Miesiak 

w 22 rocz. śm., Marianny Kopyra                                                       

17.30 + Władysławy Wojdat w 15 rocz. śm, Henryka 

Wojdat, Marka Golik                                                                                              

18.00  + Jana Sobieckiego, Renaty Koszelskiej 
 

Niedziela, 19..06.im. .Protazy, Gerwazy, Bonifacy 

8.30 (Czachówek)  + Romana Szymańskiego                                 

8.30 (Czachówek)  + Anny Białas                                                                                       

10.00 + Władysława, Heleny i Franciszka Tokaj                                  

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marii z okazji 80 

urodzin                                                                                                

12.00 O bł. Boże dla KŻR z Nowych Grobic 

12.00  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Pawła i Moniki w 

10 rocz. ślubu i dla całej rodziny                                                                                                 

13.15 + Antoniego i Marianny Choińskich i zm. z rodz. 

Choińskich i Brzezińskich                                                                

13.15 + Jana Rosłona w 13 rocz. śm.        
 

Intencje spisano: 10 .06.2022 r.    

 

Tweet od Papieża 

„Duch Święty, Duch miłości, 

wkłada w nas miłość, sprawia, że 

czujemy się kochani i uczy nas 

kochać. On jest "motorem” 

naszego życia duchowego.”        
 

                

 

Refleksja na Uroczystość 

Najświętszej Trójcy 

W świecie zniszczonym przez zło, dobro i miłość 
muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały 
całkowicie odrzucone. I tak Jezus naraził się swoją 
miłością i dobrocią! A co by było, gdyby od razu 
objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi Świętemu!  
Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty. Dlatego 
Jezus daje nam Go. Chodzi więc o to, byśmy chcieli i 
umieli z Nim współpracować. Tym bardziej, że to nie 
jest trudne. Wymaga tylko determinacji w 
poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem 
Prawdy./Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś Jezus mówi «Wszystko, co ma Ojciec, 

jest moje i gdy przyjdzie On - Duch 
Prawdy. 

Tak więc Trójca Święta – to połączona 

w jedną całość i na wieki złączona 
tajemnica Boga Trójjedynego 

przyjmowana jako dogmat przez 

wierzącego. 
 

                                                     Kazimierz 
 

W następnych WP o Uroczystości Bożego Ciała 

 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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