
 

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(Prz 8,22-31) 
 
Mądrość zrodzona przed 
stworzeniem świata 
 
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. 

Refren: Jak jest 
przedziwne imię Twoje, 
Panie 

 

 
 
 
 
 
 
Ref. Chwała na wysokości!  
Chwała Jedynemu Bogu! 
Chwała na wysokości! 
Chwała, a ludziom pokój! 
 
1. Chwalimy Cię, błogosławimy 
Cię  
Wielbimy Cię, wysławiamy 
Dzięki Ci składamy 
Bo wielka jest chwała Twoja!  
Panie Boże, Królu nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący 
Panie, Synu Jednorodzony 
Jezu Chryste. 
 
2. Baranku Boży, Synu Ojca 
Który gładzisz grzechy świata 
Zmiłuj się nad nami  
Zmiłuj się nad nami 
Który gładzisz grzechy świata 
Przyjm błaganie nasze 
Który siedzisz po prawicy Ojca  
Zmiłuj się nad nami. 
 
3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty 
Tylko Tyś jest Panem 
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste 
Z Duchem Świętym, 
w chwale Boga Ojca. Amen. 

(HM) 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

R edukcja biuletynów. 
 (Ks. G) 
 

Ś więty Augustyn 
powiedział: Ten, kto dobrze 
śpiewa swoje modlitwy 
(szczerością i miłością), 
modli się dwa razy. Więc 
wszyscy śpiewajmy naszymi 
sercami, a nie tylko kilkoma. 
(Ks. G) 

P race remontowe w 
zeszłym tygodniu:  
1.oczyszczono wąwozy, 
2.pomalowano nowe belki 
stropowe 
(Ks. G) 
 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

 S zukamy chętnych do 
pomocy naszej Parafii i mszy 
świętej:  ogrodnik, 
czytających, szafarzy, 
śpiewających, 
sprzątających…:) Wszystkich 
zainteresowanych prosze o 
zgłoszenie się do 
kogokolwiek z posługujących. 
 

D iecezjalna pielgrzymka do 
opactwa Pluscarden: 30 
czerwca. Msza Święta 
odbędzie się o 15.00. (Ks. G) 
 

G rupa matek: we wtorki, 
10.00-12.00, w sali  (Ks. G) 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
 
ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w pierwsze piątki 
miesiąca zapraszamy na 
Mszę (18:00) z 
nabożeństwem do 
Najświętszego Serca 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

  
ODNOWA I CZAS ŁASKI 
EUCHARYSTIA I 
DOŚWIADCZANIE BOGA 
ŻYWEGO 
Co 2gi piątek miesiąca 
zapraszamy na nowe 
wydarzenie ewangelizacyjne 
“ Parish renewal for all” 
18:00-19:00  Msza Św.  z 
udziałem wspólnoty 
polsko-szkockiej ( Osobiste 
przeżywanie Słowa Bożego i 
dzielenie się; własne 
intencję) 19:00-19:30 Czas 
łaski;  adoracja, modlitwa 
wstawiennicza 
19:30—20:30 po 
wszystkim poczęstunek 

                        (HM) 

 
(Rz 5,1-5) 
 
Pokój z Bogiem przez 
Chrystusa w Duchu Świętym 
 
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. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Chwała Ojcu i Synowi, i 
Duchowi Świętemu,  
Bogu, który jest i który był, i 
który przychodzi. 

(J 16,12-15) 
Wszystko, co ma Ojciec, jest 
moje. Duch z mojego weźmie i 
wam oznajmi 
 
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. 

                Taca (09.06.19’) 
Polska: £ 86.19 
Reszta Parafii £ 182.62 
Msza Trydencka: £72 
 
Dziękuję bardzo! (Ks.G)   

S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 

K omunia do chorych w domu zgłoś księdzu lub szafarzowi 
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Kocham uroczystość Trójcy 
Świętej, ponieważ 
przypomina nam co roku jak 
głęboko kochającego Boga 
mamy i jak bardzo pragną 
być jednym z nas, i że my 
powinniśmy również być 
jednym z każdym. Jest to 
fundamentalne nauczanie 
Kościoła, że Bóg jest 
komunią trzech osób: Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, co 
oznacza, że kochają siebie 
tak bardzo, że choć są to trzy 
osoby, one istnieją, tak, jakby 
była tylko jedna osoba; tak 
głęboko kochająca jest ich 
komunia między sobą. Ale ta 
tajemnica Boga również 
opowiada nam o ich relacji 
do nas. Mówi nam, że chcą 
być w komunii, w głęboko 
kochającym związku z nami 
jak również i w tym celu 
mamy wszczepiane w nas 
głębokie pragnienie komunii 
z nimi. To, dlatego Św. 
Augustyn mówi: "I 
niespokojne jest serce nasze, 
dopóki w Tobie nie spocznie!' 
(Wyznanie (354-430). 
Jednakże, ponieważ jesteśmy 
obrazem Boga i komunii, 
która jest między osobami 
Trójcy Świętej, jesteśmy 
wezwani do komunii z sobą 
również. Oto, jak możemy 
pokazać, że jesteśmy 
stworzeni przez Boga, który 
jest Wspólnotą miłości i 
miłosierdzia. Nawet 
socjologowie, którzy nie 
wierzą w Boga, uczą, że istoty 
ludzkie są społeczne przez 
naturę, co potwierdza, że 
pragnienie komunii między 
sobą jest również zapisane w 
naszej naturze; w naszych 
sercach, w naszych 
umysłach, w naszej duszy i 
kiedy doświadczamy choć 

drobiny tej Unii nasze serca 
ożywają. Doświadczyłem tego 
kilka razy, ostatnio w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego w 
sobotę w Sercu Jezusa, gdy 
kilkoro z nas spotkało się 
razem, aby wołać o wylanie 
Ducha Świętego i 
śpiewaliśmy razem do Ojca i 
Syna i Ducha Świętego. 
Prawie cały wieczór czułem 
głęboką duchową jedność z 
obecnymi, która przyniosła 
mi radość, jakiej nie można 
wytłumaczyć ludzkimi 
słowami. Wierzę, że wtedy 
byliśmy obrazem Trójcy 
Świętej. 
Święty Paweł w liście do 
Rzymian zapewnia nas, że 
'miłości Boga, [Ojca i syna] 
jest rozlana w sercach 
naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam 
dany" (Rz 5, 5). To wspaniałe 
mamy Ojca, Syna i Ducha 
Świętego, co potwierdza, że 
Trójca Święta nie nie 
stworzyła nas na Ich obraz, 
ale również wlewa ich miłość 
do naszych serc, tak byśmy 
mogli kochać Ich z całego 
serca odwzajemniając 
bezwarunkową miłości i 
miłosierdzie, które okazują 
nam każdego dnia. 
Czy chodząc na Msze i 
modląc się razem czyni naszą 
wspólnotę parafialną na 
obraz Boga? Nie jestem tego 
taki pewien. Możemy być w 
komunii z Trójcą Świętą, gdy 
modlimy się i uwielbiamy 
Boga i słuchamy go, ale tylko 
w ograniczony sposób. Jak 
tylko opuszczamy budynek 
Kościoła po Mszy, ten obraz 
wydaje się znikać całkowicie, 
większość z nas ląduje w 
domu nie znając imienia 
osoby z ławki. Osoby Trójcy 
Świętej znają się absolutnie 

Więc jeśli chcemy być na 
obrazy Trójcy Świętej 
powinniśmy dołożyć starań, 
aby być we wspólnocie z 
innymi również. W końcu 
pamiętajmy, że przez nasz 
chrzest jesteśmy rodziną 
Boga; i jako tacy jesteśmy 
braćmi i siostrami każdego. 
Jeśli po prostu odchodzisz po 
Mszy jak możesz tego 
doświadczać? Jednak, jeśli 
po Mszy dzielimy ze sobą, nie 
tylko powierzchowne 
rzeczami, ale w szczerości - 
budujemy zaufanie między 
sobą doświadczymy Ducha 
Świętego, który delikatnie 
wlewa miłość Boga do serca, 
jak mówi Święty Paweł (list 
do Rzymian 5:5), budując w 
nas wspólnotę Boga, czyli 
faktycznie w rodzinie. 
Tak więc zawsze wołajmy 
Ducha Świętego przed 
naszymi spotkaniami. Niech 
prowadzi i inspiruje, czym 
mamy się dzielić. Może on 
mówić przez każdego z nas; 
Niech jego chwała świeci 
przez nasze słowa, tak, że 
poprzez nasze rozmowy i czas 
razem możemy doświadczyć 
Komunii Świętej Trójcy. Nie 
odżegnuj się od 
wprowadzenia naszego 
kochającego i 
współczującego Ojca, Syna i 
Ducha Świętego do naszych 
rozmów, mówiąc o 
wspaniałych rzeczach, które 
zrobili dla nas. 
Wreszcie Jeśli mówimy o 
rodzinie Kościoła jako obrazu 
Trójcy Świętej, pragnę 
przypomnieć nam, jak ważne 
są rodziny. Święte powołanie 
lub wezwanie każdej rodziny 
jest stanie się obrazem 
Trójcy Świętej, gdzie ojciec i 
matka i ich miłość 
symbolizują Trójcę Świętą i  

dzieci są symbolem każdego 
z ich, owoc ich stwórczej 
miłości. Rodziny, pamiętajcie, 
że macie być piękną świętą 
ikoną, świętym obrazem 
kochającej się Trójcy Świętej. 
Jeśli jesteś znasz jakieś 
problemy swoim gronie, 
wezwij Ducha Świętego, 
Ducha jedności. On 
rozpaczliwie czeka na twoje 
zawołanie; Dzięki serdecznej 
modlitwie zanurz swoje serce 
w oceanie Jego miłość; 
pozwól Mu zachęcić Cię przez 
pokorne serce i słowo 
przeprosin, które uczyni całą 
różnice i ostatecznie uleczyć 
twoje podziały. Potrzebujemy 
Ciebie na obraz Boga, choć 
niedoskonale, bo przez Ciebie 
dowiadujemy się jaka jest 
Trójca i jak odnosi się do nas 
i kim naprawdę jesteśmy, w 
Ich oczach. 

 
 

 

 
oddychaj duchem Bożym; 
Duchem życia!!! Amen!   (KM) 
 
Przez chrztu świętego 
wielki dar, 
o Chryste, z Twej hojności. 
Twym dzieciom wiary dałeś 
skarb – nadziei i miłości. 
 
Ref. Najświętszej Trójcy 
wieczną cześć 
pragniemy z serc gorących 
nieść: 
strzec wiary ślubujemy, 
w niej żyć, umierać chcemy. 
 
Z wyznawców Twoich 
wiernych rzesz 
Swój Kościół tworzysz w 
świecie, 
W Ojczyźnie naszej 
władasz też 
przez długie tysiąclecie. 
 
 
1. Cóż Ci Jezu damy za 
Twych łask strumienie 
Z serca Ci składamy korne 
dziękczynienie. 
 
Ref: Panie nasz króluj nam 
Boże nasz króluj nam 
Poprzez wieczny czas Króluj 
Jezu nam. 
 
2. W serca Twego ranie o 
serc naszych Królu 
Pokój i wytrwanie ukojenie w 
bólu. 
 
3. Ty nas wspieraj w znoju 
strzeż przez życie całe 
Byśmy w serc pokoju Twą 
wielbili chwałę. 

1. Kłaniam się Tobie, 
Przedwieczny Boże, 
Którego niebo objąć nie 
może; 
Ja, proch mizerny, przed Twą 
możnością 
Z wojskiem Aniołów klękam z 
radością. 
 
2. Tu Stwórcę swego wiarą 
wyznaję, 
Kocham serdecznie, pokłon 
oddaję, 
Cieszę się wielce z Twej 
Boskiej chwały, 
Niech Ci się kłania z niebem 
świat cały. 
 
3. Dziękuję za to, żeś się 
zostawił 
W tym Sakramencie, abyś 
nas zbawił. 
Za swoje łaski tu 
wyświadczone 
Odbieraj od nas serca 
skruszone. 
 
 
Ojcze Ty kochasz mnie,  
nie dlatego ze jestem dobry,  
ale dlatego, ze jestem 
dzieckiem  
Twoim dzieckiem. 
 
 
1. Pobłogosław Jezu Drogi 
Tym, co serce Twe kochają 
Niechaj skarb ten cenny, 
drogi 
Na wiek wieków posiadają. 
 
2. Za Twe łaski dziękujemy, 
Które serce Twoje dało; 
W dani dusze Ci niesiemy, 
By nas serce Twe kochało. 
 
3. Trzykroć święte serce 
Boga, 
Tobie śpiewa niebo całe, 
Ciebie wielbi Matka droga, 
Tobie lud Twój składa 
chwałę.(BS) 



 


