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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWAPwt 4, 32-34. 39-40 

Mojżesz tak powiedział do ludu: 

„Zapytaj dawnych czasów, które 

były przed tobą od dnia, gdy 

Bóg stworzył na ziemi 

człowieka, czy zaszedł taki 

wypadek od jednego krańca 

niebios do drugiego jak ten lub 

czy słyszano o czymś 

podobnym? Czy słyszał jakiś 

naród głos Boży z ognia, jak ty 

słyszałeś, i pozostał żywym? Czy 

usiłował Bóg przyjść i wybrać 

sobie jeden naród spośród 

innych narodów przez 

doświadczenia, znaki, cuda i 

wojny, ręką mocną i 

wyciągniętym ramieniem, 

dziełami przerażającymi, jak to 

wszystko, co tobie uczynił twój 

Pan Bóg w Egipcie na twoich 

oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym 

sercu, że Pan jest Bogiem, a na 

niebie wysoko i na ziemi nisko 

nie ma innego. Strzeż Jego 

praw i nakazów, które ja dziś 

polecam tobie pełnić, by dobrze 

ci się wiodło i twym synom po 

tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój 

Bóg”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 33 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Przez słowo Pana powstały niebiosa, 

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. 

Bo przemówił i wszystko się stało, 

sam rozkazał i zaczęło istnieć. 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Dusza nasza oczekuje Pana, 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 

według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8, 14-17 

Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 

otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 

otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, 

Ojcze!” 

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 

dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 

Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, 

by też wspólnie mieć udział w chwale. 

AKLAMACJAAp 1, 8Alleluja, alleluja, alleluja 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, 

który jest i który był, i który przychodzi. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 

im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i 

przemówił tymi słowami: «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». 

il. po lewej: MOJŻESZ, UGOLINO di Nerio (działał 1317, Siena - 1339/49, Siena), ok. 1324-5, jajeczna 

tempera on desce, 54.431.4 cm, National Gallery, London; źródło www.nationalgallery.org.uk 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MICHAŁ KOZAL, B ISKUP, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1893 w rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. 
Wyświęcony na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta w 
Bydgoszczy, ojciec duchowny, a następnie rektor seminarium duchownego w 
Gnieźnie. 12 czerwca 1939 mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku. 

7 listopada tegoż roku został aresztowany przez Niemców. Najpierw wraz z 
alumnami seminarium i kapłanami 
osadzony był w więzieniu we 
Włocławku. Od stycznia 1940 do 3 
kwietnia 1941 internowano go w 
klasztorze księży salezjanów w 
Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z 
Lądu więziony był w obozach w 
Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, 
Halle, Weimarze i Norymberdze. 
Wszędzie ze względu na swoją 
niezłomną postawę, rozmodlenie i 
gorliwość kapłańską doznawał 
szczególnych upokorzeń i 
prześladowań. 

W kwietniu 1941 wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Dachau, 
gdzie tak jak inni kapłani pracował 
ponad siły. Doświadczał tu 
wyrafinowanych szykan ciesząc się 
w duchu, że "stał się godnym 

cierpieć zelżywości dla imienia 
Jezusowego". Chociaż sam był 
głodny i nieraz opuszczały go siły, 
dzielił się swoimi racjami 
żywnościowymi ze słabszymi od 
siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę 
duchowną chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom. W styczniu 1943 ciężko 
zachorował na tyfus, gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono go na 
osobny "rewir". 

26 stycznia 1943 został dobity śmiercionośnym zastrzykiem. Umarł w 
zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez 
więźniów, zostało ono spalone w krematorium. Po bohaterskiej śmierci sława 
świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, którzy 
prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. 

„Niech będzie on jeszcze jednym patronem naszych trudnych czasów, pełnych 
napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i 
przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego 
Jezusa Chrystusa - Tego, który do końca umiłował” - mówił Jan Paweł II, 
ogłaszając w 1987 biskupa Michała Kozala błogosławionym.  

W jednym z kazań Michał Kozal powiedział: „Prawdziwą wielkość człowieka 
mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i 
gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który 
nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do 
pełnego rozwoju. Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan 
Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad 
zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu 

dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia z sobą”. (uroczystość 15 czerwca 

Il. bł. bp Michał KOZAL, zdjęcie z czasu II wojny światowej 
 

Modląc się do "naszego" Ojca, zwracamy się osobiście do Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie dzielimy Boskości, ponieważ Ojciec jest jej 245 "źródłem i 

początkiem", ale wyznajemy w ten sposób, że Syn jest odwiecznie zrodzony przez Niego i że od Niego pochodzi Duch Święty. Nie mieszamy również Osób, 

ponieważ wyznajemy, że nasza komunia jest komunią z Ojcem 253 i z Jego Synem Jezusem Chrystusem w Ich jedynym Duchu Świętym. Trójca Święta jest 

współistotna i niepodzielna. Kiedy modlimy się do Ojca, adorujemy Go i wielbimy z Synem i Duchem Świętym. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2789] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są codziennie 

bezpośrednio po Mszy św. o 18:00; w piątki z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną litanią 
do Serca Pana Jezusa. 

 15.VI (czwartek): Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 
godz. 8:45 i 10:30. 
Bezpośrednio po Mszy o 10:30 wyruszy PROCESJA 

EUCHARYSTYCZNA do 4 ołtarzy. Przejdzie tradycyjną trasą. 
 Prosimy o przygotowanie ołtarzy, trasy procesji i o 

wcześniejsze zainteresowanie się stanem chorągwi, 
feretronów, poduszek procesyjnych. 

 W sposób szczególny na procesję zaproszone są dzieci 
kl. II, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii 
św., oraz kl. III, które miały rocznicę Komunii św., w 
swych uroczystych strojach komunijnych. 

 Kierujemy też gorący apel do panów o mobilizację do 
niesienia w czasie procesji chorągwi. Niech ta nasza 
procesja nie będzie smutna. 

 Dziewczynki z kl. II i III, które chciałyby sypać kwiatki w 
czasie procesji, prosimy o zgłoszenie się 
12.VI (poniedziałek) o 17:30 przed kościołem na próbę. 

 Odprawa liturgiczna ministrantów przed uroczystością 
Bożego Ciała 14.VI (środa), po Mszy św. o 18:00. 

 Przypominamy, że w uroczystość Bożego Ciała nie ma Mszy 
św. o 12:00 i 18:00, jak też nabożeństwa czerwcowego. 

 W tym roku w okresie wakacyjnym – na próbę – 
odprawiana będzie Msza św. o 10:30. Porządek nabożeństw 
będzie więc taki, jak w ciągu całego roku. Natomiast 
spowiedź - tylko pół godziny przed każdą Mszą św. W czasie 
Mszy spowiedzi nie będzie. 

 Chrzty w czerwcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.VI na sumie 

o 12:00. Zgłoszenia do 17.VI. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 18.VI po sumie, w kościele. 

WITAMY! 
10.VI.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęta została, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Zuzanna KOPIEC, Obory  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Radosław WILCZAK, kawaler z parafii św. Józefa w 

Konstancinie-Jeziornej, i Paulina PARADOWSKA, panna z 
Łęgu, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Helena BIERNACKA, † 3.VI.2006, l. 93 

śp. Tadeusz GOŁĄBEK, † 6.VI.2006, l. 73 
 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA ZAMKU 
Jeszcze po dniu gorącym szorstki mur nie ostygł; 

blanki ten blady wieczór bodą jak osty, 

a za wieżą zamkową, w kościoła oknie na płask, 

błysnął wodą stojącą księżyca blask. 

W ciemnym wnętrzu jest smugą białawego szkliwa. 

Nie wiadomo, jak taka barwa się nazywa. 

Chodzi, chodzi w ciemnościach 

ruchomy światła korytarz, 

jakby noc palcem srebrnym wodziła niebieska 

po gotyckich łuków smukłości, 

po freskach. 

Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta. 

Tu skały malowane są tronem Dziewicy, 

gdzie indziej zaś podwójny Chrystus ciemnolicy 

w dwa kielichy odmierza wino. 

Święci z pustelni, Mario surowa, 

kwiaty kapiące z wnęk odrzwi, nisz, 

archaniele, pancerzem jasny - o czym w promieniu 

śnisz? 

Jakie apokalipsy śnią się smokom, orłom? 

Żadna trąba nie woła. 

Księżyc palce swe cofa w mroku kościoła. 

Za szybą migoce Orion. 

Józef CZECHOWICZ (1903, Lublin – 09.09.1939 Lublin) 

JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH 
Skoro Bóg jest Istotą najdoskonalszą, 

może być tylko jeden: nie ma innych 

istot równych Jemu. Cokolwiek istnieje 

oprócz Boga jest Jego stworzeniem, 

Jego dziełem: nie ma wielu bogów ani 

bóstw. Istnieje tylko jedna Istota 

nieskończenie doskonała, duchowa, 

będąca samą Prawdą i Miłością. 

Ten Bóg objawił się nam w ciągu 

wieków nie jako jedna osoba, lecz jako 

trzy Osoby Boskie, które ujawniły wobec 

nas swoją zbawczą miłość. Historia 

zbawienia ukazała nam Ojca, Syna 

Bożego i Ducha Świętego: trzy Osoby, 

które z miłości nas stworzyły i – każda 

we właściwy sobie sposób – pomogły 

nam i nadal pomagają w osiągnięciu 

wiecznego zbawienia. 

Pismo św. przedstawia Boga Ojca jako 

Boską Osobę zdolną poznawać, 

miłującą swojego Syna i nas, pragnącą 

nas zbawić, posyłającą swojego Syna. 

Również Syn Boży jest osobą. Uważa się 

On za równego Ojcu, dlatego mówi do 

apostoła Filipa: „Kto Mnie zobaczył, 

zobaczył także i Ojca”J 14,9. Chociaż 

Chrystus świadom jest swojej równości i 

jedności z Ojcempor. J 14,10-11, jednak 

zwraca się do Niego jako do odrębnej 

Osoby, modli się do Niego, rozmawia z 

Nim. 

W świetle nauczania Pisma św. również 

Duch Święty jawi się jako odrębna osoba, zdolna oświecać człowieka i 

rozpalać w jego sercu miłość Bożą por. Rz 5,5. Ten Duch jest zdolny do 

poznania, ponieważ przenika wszystko „nawet głębokości Boga samego”1 

Kor 2,10, zdolny do miłości, skoro wznieca w nas miłość Bożą. 

Biorąc pod uwagę naukę Pisma św., Kościół określił, że jest tylko jeden 

Bóg, jednak w trzech Osobach Boskich. W pewnym zatem sensie Bóg jest 

doskonale zjednoczoną wspólnotą, chociaż każda z osób zachowuje swoją 

odrębność osobową. Jedność trójosobowego Boga pozostanie dla nas 

największą tajemnicą. 

Na podstawie „Tajemnica Trójcy Przenajświętszej”, Ks. Michał KASZOWSKI, www.teologia.pl 

il.: TRÓJCA ŚWIĘTA, MISTRZ Z FLÉMALLE (ok. 1375, Valenciennes - 1444, Tournai), ok. 1410, olejny na 

desce, 148,761 cm, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt; źródło www.wga.hu 

POCZET PAPIEŻY: JAN V (82) 
Był synem Cyriacusa, pochodził z Antiochii. Przybył do Rzymu uciekając 

przed najazdem Arabów. Jako diakon był jednym z trzech legatów 

wysłanych przez papieża Agatona na VI Sobór Powszechny do 

Konstantynopola. Przywiózł do Rzymu dokumenty soborowe i 

zatwierdzenie elekcji Leona II. W chwili wyboru na 

papieża w 685 był archidiakonem. 

Jan V zapoczątkował pontyfikaty papieży 

„wschodnich”, którzy w latach 685–752 

kierowali Stolicą Apostolską. Duchowieństwo 

pochodzenia syryjskiego i greckiego objęło 

szereg wpływowych urzędów: był to wynik 

napływu do Europy ludności z zajętych przez 

Arabów ziem Egiptu i Syrii. Grekę wprowadzono na 

powrót do liturgii Kościoła rzymskiego, zaznaczył się wpływ sztuki 

i architektury bizantyjskiej. 

Dał się poznać z dobroczynności (rozdał 1900 solidi dla biednych i kleru). 

Zmarł w 686 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


