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Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby świat  

potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, 
już został potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bożego. 
                                               J 3,16-18 

       Stajemy dziś przed najtrudniejszym te-
matem teologicznym w ciągu całego roku li-
turgicznego. Z dogmatem o Trójcy Św. 
można by wiązać różne obrazy ułatwiające 
jego zrozumienie, ale czy to wystarczy? 
Prawda o Bogu w Trójcy Św. jedynej przera-
sta wszelkie próby teologicznych i  filozoficz-
nych łamigłówek, wymykając się prawom 
ludzkiej logiki. Kim więc jest Trójca Św.? To 
Bóg Ojciec, który stwarza, Jezus Chrystus, 
który zbawia i Duch Św., który uświęca. Ten 
komplementarny obwód niekończącej się i 
stale przepływającej miłości między Ojcem a 
Synem w Duchu Św. jest życiem, do którego 
każdy z nas jest zaproszony. W tej perma-
nentnej miłości nie ma miejsca na nudę. 
Kiedy mówimy o Trójcy Św. to operujemy 
trzema nazwami Osób. Wiemy, że Jeden 
równa się Trzy. Nawet ładnie to brzmi, ale 
czy rozumiemy o co w tym chodzi? Potra-
fimy zwinnie żąglować tymi pojęciami, ale to 
są tylko pojęcia, które trzeba umieć rozwinąć 
i nimi żyć. Czym innym jest znajomość trud-
nych pojęć, nawet dobrze rozumianych i roz-
winiętych, a czym innym jest twarda rzeczy-
wistość. Chrystus niejednokrotnie mówił 
uczniom, że przyszedł po to, by umrzeć i  

Zmartwychwstać. Oni to łatwo przyjeli, ale 
jak się później okazało trudniej przeżyli, 
zwłaszcza gdy przyszedł krzyż i Golgota. 
Nie tak sobie  wyobrażali sobie przyszłość 
Jezusa. Po czym poznaje się kontakt z rze-
czywistością? Na pewno po łzach, bo to co 
opłakałeś tego się dotknąłeś. Kiedy ci serce 
mocno pulsuje to znaczy, że w pewnym 
sensie dotykasz rzeczywistości. Trójcy Św. 
można doświadczyć tylko przez życie miło-
ścią. Wreszcie każda Eucharystia to wielkie 
przedstawienie Miłości Ojca i Syna w Du-
chu Św. To właśnie z tej miłości wyszliśmy, 
w tej miłości zostaliśmy zrodzeni i czy 
wiemy o tym, czy nie za tą miłością tęsk-
nimy, prawdziwą. Nie za jakimś młodzień-
czym zakochaniem, czy jakąkolwiek ludzką 
kalkulacją, która nakazuje być sobą, ale za 
tą, która składa się z miłości trzech Osób. 
Stałej, prawdziwej i niezmiennej. Niech ten 
święty znak „w imię Ojca i Syna i Ducha 
Św.” będzie naszym drogowskazem prze-
wodnim na drogach tęsknoty za Bogiem. 
Oby wszystko, co na co dzień czynimy było 
otwarte i zamknięte w tym świętym znaku 
a wtedy nie będziemy musieli się martwić o 
dodatkowe klucze.                         Ks. Wojciech 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Wymień Imiona Trzech Osób Boskich.  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

W usytuowaniu bryły świątyni bardzo 
ważną rolę odgrywało symboliczne orientowa-
nie kościoła ku wschodowi. Kościół chrześcijań-
ski budowany był zwykle wzdłuż osi wschód-za-
chód, przy czym szczyt kościoła, jego prezbite-
rium, zwrócone było ku wschodowi. Już konsty-
tucje Apostolskie nakazują takie orientowanie 
świątyni. Św. Augustyn mówił tak: Kiedy stajemy 
do modlitwy, zwracamy się ku wschodowi, miejscu, 
gdzie podnosi się słońce. W dziele św. Augustyna, 
jak również min. u Orygenesa odnajdujemy 
istotne wskazówki dotyczące zwracania się ku 
wschodowi: słońce podnoszące się na wschodzie 
jest symbolem Chrystusa nazywanego Słońcem 
Sprawiedliwości i Wschodem (Iz 41,2; Ml 3,20). 
Św. Mateusz przekazuje nam natomiast, że Syn 
Człowieczy przyjdzie jak błyskawica ze wschodu 
(Mt 24,27). To rytualne zwrócenie się ku wscho-
dowi uważano za tak ważne, że w kościołach, 
które nie mogły zostać zorientowane odwracano 
ołtarz w taki sposób, aby kapłan celebrujący li-
turgię był zwrócony ku wschodowi.  Zoriento-
wana świątynia kieruje swoją oś na wschód, 
dzięki czemu prezbiterium i główny ołtarz znaj-
dują się po stronie, skąd padają promienie słońca 
widzialnego, których blask oświeca wierzących.  

Nawa główna rozciąga się od wschodu na za-
chód. Weście do świątyni usytuowane jest na-
tomiast po stronie zachodniej. Zachód symbo-
lizuje natomiast świat świecki, profanum, kra-
inę umarłych, mroku i królestwa antychrysta. 
Wchodząc do świątyni i zbliżając się do ołta-
rza, wierny idzie więc na spotkanie Światła. To 
przejście symbolizuje drogę zbawienia.  Druga 
oś świątyni, przechodząca przez transept wy-
znaczona jest według kierunku północ-połu-
dnie. Południe również było uważane za 
stronę Chrystusa i odkupienia. W niektórych 
kościołach po tej stronie gromadzili się męż-
czyźni, północ traktowano natomiast jako kra-
inę szatana i demonów oraz stronę gromadze-
nia się kobiet. W tę symbolikę kierunków 
świata doskonale wpisują się w świątyniach 
witraże.  

 
 
 
 
 

 
 
                                                                 Ks. Adam 
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1. Codziennie o godz. 17:30 zapraszamy na-
bożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. 

2. We wtorek (13 VI) przypada Dzień Fatim-
ski w roku 100. rocznicy objawień Matki 
Bożej, który będziemy przeżywać ze 
„Światem Pracy” naszej Archidiecezji w 
ramach obchodów 30. rocznicy pobytu 
św. Jana Pawła II w Gdańsku. Msza 
Święta, której przewodniczył będzie ks. 
abp Sławoj Leszek Głódź o godz. 18:00. 
Po Mszy Świętej modlitwa różańcowa z 
procesją maryjną. Całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu rozpocznie 
się po Mszy Świętej o godz. 8:00.  

3. W czwartek przypada Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze 
Św. tego dnia o godz. 6:30, 8:00, 9:00 i po 
zakończeniu procesji oraz wieczorem o 
godz. 18:00 i 19:30. 

4. Procesja eucharystyczna do czterech ołta-
rzy ulicami Żabianki wyruszy po Mszy 
Św. o godz. 9:00. Przypominamy, że 
udział w procesji nie zwalnia z udziału 
tego dnia we Mszy Świętej.  

5. Wspólnoty Neokatechumenalne oraz 
KSM Semper Fidelis prosimy o przygo-
towanie ołtarzy na procesję. 

6. Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe 
uczestniczą w procesji w swoich szatach. 
Zachęcamy dziewczynki do sypania 
kwiatków na procesji oraz w oktawie Bo-
żego Ciała. Prosimy również chętnych 
chłopców do czynnego włączenia się w 
procesję. 

7. Próby dla dzieci w poniedziałek i środę o 
16:30. Prosimy o przynoszenie kwiatów 
do zakrystii na Uroczystość Bożego 
Ciała. Można również w środę od rana 
przynosić posegregowane kolorystycz-
nie kwiaty do dywanu z kwiatów, który 
będzie ułożony w kościele. Chętnych do 
pomocy przy układaniu dywanu zapra  
 

szamy w środę od godz. 19:30.Wyrazem 
naszej pobożności eucharystycznej 
niech będzie także udekorowanie okien 
naszych domów. W oktawie Bożego 
Ciała będzie odbywać się procesja eu-
charystyczna dookoła kościoła połą-
czona z nabożeństwem – w dni powsze-
dnie po Mszy Świętej o godz. 18:00, a w 
niedzielę o godz. 17:30. 

8. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku 
będą przystępować do I Komunii Świę-
tej zapraszamy na spotkanie w ponie-
działek (12 VI) na godz. 19:30 do kaplicy. 

9. Wszystkich parafian i gości zapraszamy 
nana festyn parafialny – w najbliższą so-
botę, 17 czerwca, od godz. 10:00 do 14:00 
w ogrodzie plebanijnym. Więcej infor-
macji na plakatach i na naszej stronie in-
ternetowej. Panie prosimy o przyniesie-
nie na to wydarzenie ciast od godz. 9:00 
do salki parafialnej. W programie: gry i 
zabawy dla dzieci, parafialny konkurs, 
aukcje, oraz wspólne parafialne zdjęcie. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

10. Msza Święta dla rodziców z doświad-
czeniem straty dziecka w sobotę (17 VI) 
o godz. 15.00. 

11. Klub seniorów zaprasza na Mszę 
Świętą dziękczynną w sobotę, 24 VI o 
godz. 14.00, po której odbędzie się 
wspólny grill. Chętnych, którzy chcie-
liby miło spędzić czas prosimy o wpisy-
wanie się na listę w zakrystii. 

12. Polecamy uwadze prasę katolicką: 
Gość Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn 
parafialny Ave Maria za dowolną ofiarę. 

13. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-
gich nam zmarłych: ks. Jerzego, budow-
niczych, dobrodziejów naszego kościoła, 
śp. Marię Mróz (l. 79) ul. Rybackiej, którą 
pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Dobry 
Jezu, a nasz Panie… 
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 PONIEDZIAŁEK, 12 CZERWCA 2017 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF dla ks. Joachima z okazji 31. rocznicy święceń 
kapłańskich 

8.00 †  Marian Fitas w 8. rocznicę śmierci 
18.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 
19.00 †  Jerzy, Zbigniew w 1. rocznicę śmierci oraz Jadwiga i Teresa Machola 

 WTOREK, 13 CZERWCA 2017 R.  – DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF dla ks. Adama z okazji 8. rocznicy święceń kapłańskich 
8.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 

1) Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Krzysztofa, 
Piotra, Adama, Joanny, Magdy, Niny oraz Nikola 
2) †  Józefa (k) Makomaska 
3) †  Jan i Władysław (chórzyści) 
4) †  Maria Tworek 

 ŚRODA, 14 CZERWCA 2017 R.   

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Katarzyny i  
8.00 Dziękczynna za powrót do zdrowia mamy Weroniki Łucji i Alfreda (m) z prośbą o zdrowie, opiekę MBF 

18.00 
1) †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Jerzy Urbaniak oraz rodzice, rodzeństwo z obojga stron 

19.00 †  Irena w 10. rocznicę śmierci oraz Mieczysław 

 CZWARTEK, 15 CZERWCA 2017 R.  – BOŻE CIAŁO 

6.30  
8.00 †  Agnieszka Bach w 32. rocznicę śmierci oraz Jan Bach w 29. rocznicę śmierci  

9.30 

1) †  Alina w 4. rocznicę śmierci, Stefan Kijewski oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
2) †  Jerzy i rodzice 
3) Za Ojca Świętego, Kościół, wszystkich kapłanów, za modlących się za kapłanów oraz o pokój na 
świecie 
4) †  Stanisław Dziduszko w 3. rocznicę śmierci 

Po Pr †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 †  Andrzej Zgorzelski (intencja od sąsiadów z ul. Sztormowej 1A) 

19.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF z okazji 45 rocznicy ślubu Haliny i 
Wiesława Pękalskich 

 PIĄTEK, 16 CZERWCA 2017 R.  

7.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 
8.00 †  Leokadia w 13 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

18.00 †  Stanisław i Alina 

19.00 
1) †  Brygida Kozłowska 
2) †  Czesław Chorążkiewicz w miesiąc po śmierci 

 SOBOTA, 17 CZERWCA 2017 R. – ŚW. BRATA ALBERTA  

7.00 †  Radosław oraz rodzice z obojga stron 

8.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 †  Stanisława (k), Michał, zmarli z rodziny Góreckich, Natlewskich, Rojków, Jastrzębskich 

19.00 
1) †  Stefania w 25. rocznicę śmierci oraz Anastazja i Wincenty 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla Barbary z okazji z okazji 
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

 XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 18 CZERWCA 2017 R.   

6.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. opiekę MBF dla ks. Wojciecha z okazji 6. rocznicy święceń kapłańskich 
8.00 Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata 

9.30 
1) †  Henryk, rodzice, siostra, zmarli z rodziny 
2) †  Stanisława (k) i Stefan w rocznicę śmierci  

11.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF dla Milenki, Krzysia, Zbysia, ich rodziców i dziadków 

12.30 
1) Za Parafię  
2) †  Jadwiga, Stefan, Joanna, Małgorzata, Jerzy 

14.00 †  Zofia, Józef Mieszkieło oraz rodzice z obojga stron 
18.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

19.30 †  Maria, Jan, Jan Misa oraz zmarli z rodziny Paduchów  
 


