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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ TRÓJCY ŚW. 
Pwt 4, 32-34. 39-40, Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22, Rz 8, 14-17, Mt 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 wąt-
pili. Wtedy Jezus podszedł 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» 

KOMENTARZ 

         Obchodzimy dziś niedzielę Trójcy 
Świętej, przeżywając chyba najtrudniejszą 
tajemnicę naszej chrześcijańskiej wiary. 
Niby tak prosty i logiczny dogmat, a jed-
nak bardzo zawiły i skomplikowany. My 
tak teoretycznie wiemy, że Bóg to Trójca 
Św., że to odwieczna Miłość, że Ojciec Syn 
I Duch są współistotni sobie, ale czy rozu-
miemy co z tego wynika? Być może 
znamy jakieś ciekawe porównania, które 
mogą być ciekawe i ułatwiające zrozumie-
nie, natomiast kiedy przychodzi nam słu-
chać o prawdzie, czyli o Bogu to często 
wydaje się być nudne. O rzeczach ludz-
kich doczesnych bardzo chętnie lubimy 
słuchać, a sprawy Boże zaczynają być cza-
sem mniej ciekawe. Czy Bóg naprawdę 
jest nudny? Czy Trójca jest nudna? Dla 
wielu, którzy nie mają czasu na lekturę 
Słowa Bożego, albo na uczestniczenie w 
Eucharystii może tak? Może dla nich taki 
Bóg który jest niezmienną doskonałością i  

najwyższą Miłością staje się nieciekawy? 
Wielu ludzi nosi w swoim sercu taką ka-
rykaturę Boga. Samotny Bóg w niebie, 
który jedynie dopomina się od nas przy-
kazań.  Czy Bóg może być ciekawy i fa-
scynujący? Może i jest. Ale my często je-
steśmy zbyt mało dociekliwi, żeby to od-
kryć. Trójca Święta jest Miłością. To Ojciec 
kochający Syna miłością Ducha, to Syn 
miłujący oddanie Ojca w duchu i Duch, 
który jest płynącym w obie strony poto-
kiem miłości między Ojcem a Synem. W 
tym doskonałym obwodzie miłości nie 
ma miejsca na sprzeczki i nieporozumie-
nia. Oni działają w jedności i miłości.  To 
właśnie z tej miłości wyszliśmy, w tej mi-
łości zostaliśmy zrodzeni, i czy wiemy o 
tym czy nie za tą miłością tęsknimy. 
Trójca Św. to nic innego jak „Miłość”. 
Gdyby nie było Trójcy Św. nie byłoby mi-
łości. A jeśli nie ma miłości to nie ma ni-
czego.                                     Ks. Wojciech 
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KĄCIK DLA DZIECI 
     Rabbi co sądzisz na temat pieniędzy? – spytał młodzieniec swego nauczyciela. Wyjrzyj przez 
okno – rzekł mistrz – i powiedz co widzisz. Widzę kobietę z dzieckiem, wóz ciągnięty przez parę 
koni i wieśniaka idącego na targ. Dobrze. A teraz popatrz w lustro – co widzisz? Co chcesz, 
żebym widział Rabbi? Siebie samego – to oczywiste. A teraz zastanów się. Szyba jest zrobiona 
ze szkła i lustro także jest zrobione ze szkła. Wystarczy cieniutka warstwa srebra na szkle i czło-
wiek dostrzega jedynie siebie samego. Otaczają nas osoby, które swoje okna zamieniły na lustra. Wie-
rzą, że patrzą na zewnątrz, a w rzeczywistości podziwiają same siebie. Nie pozwól, by okno twego serca 
stało się lustrem.                                                                                                                   Bruno Ferrero 

ŚMIERĆ, SĄD, NIEBO… 
     Czy śmierć oznacza unicestwienie czło-
wieka? Kościół stwierdza, że dalsze istnie-
nie i życie po śmierci trwa nadal. Spotkanie 
z Bogiem, które następuje w chwili śmierci 
oznacza zarazem dla człowieka sąd. Każdy 
człowiek s swojej nieśmiertelnej duszy 
otrzymuje zaraz po śmierci wieczną za-
płatę na sądzie szczegółowym, który po-
lega na odniesieniu Jego życia do Chry-
stusa i albo dokonuje się przez oczyszcze-
nie, albo otwiera bezpośrednio wejście do 
szczęścia Nieba, albo otwiera bezpośred-
nie potępienie na wieki. W momencie spo-
tkania z Chrystusem człowiek pojmie 
prawdę o swoim życiu. Skończy się czas 
wybielania siebie, udawania i samoob-
łudy. Spadnie maska, która tak często po-
jawiała się w naszym ziemskim życiu, zo-
baczymy wtedy siebie takimi jakimi na-
prawdę jesteśmy. To spotkanie z Chrystu-
sem trochę przypomina film dokumen-
talny, którego głównym aktorem jest sam 
sądzony. Film ten zostanie błyskawicznie  

wyświetlony a dusza natychmiast pozna 
prawdę o sobie i o swojej sytuacji. Niekoń-
cząca się, wspaniała uczta jest dla nas naj-
bardziej czytelnym i bliskim przedstawie-
niem Nieba. Lubimy przecież urządzać 
wszelkiego rodzaju przyjęcia, zapraszać na 
nie przyjaciół i znajomych, chętnie też 
przyjmujemy zaproszenia. Do stołu zapra-
sza się ludzi, z którymi coś nas łączy, a 
więc przyjaciół, rodzinę, znajomych.  Czy 
może być coś dla nas bardziej pięknego i 
zaskakującego? Jezus zaprasza nas na 
ucztę, przy której sam nas będzie usługi-
wał. Przedsmakiem uczty niebiańskiej jest 
Uczta Eucharystyczna – Msza Św. – Stół do 
którego zostaliśmy zaproszeni, zaczyna się 
w niebie a kończy się w każdym Kościele. 
Zasiada przy nim Maryja, aniołowie i 
święci. Tylko my, żyjący na świecie, znaj-
dujemy się jakby za zasłoną, która zostanie 
zdjęta w dniu naszej śmierci. Niebo to do-
skonałe życie z Trójcą Św. To Komunia ży-
cia w społeczności świętych.   Ks. Henryk  

        MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Do czwartku (31 V) zapraszamy na trady-

cyjne nabożeństwa majowe na godz. 17.30, na-

tomiast od piątku (1 VI) na godz. 17.30 zapra-

szamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci 

NSPJ. 

2. W czwartek (31 V) przypada Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze 

Święte tego dnia o godz. 6:30, 8:00, 9:00 i po za-

kończeniu procesji oraz wieczorem o godz. 18:00 

i 19:30. 

Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy uli-

cami Żabianki wyruszy po Mszy Świętej o 

godz. 9:00. Przypominamy, że udział w procesji 

nie zwalnia z udziału tego dnia we Mszy Świętej.  

Wspólnoty Neokatechumenalne oraz KSM 

Semper Fidelis prosimy o przygotowanie ołta-

rzy na procesję. 

Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe 

uczestniczą w procesji w swoich szatach. Zachę-

camy dziewczynki do sypania kwiatków na pro-

cesji oraz w oktawie Bożego Ciała. Prosimy rów-

nież chętnych chłopców do czynnego włączenia 

się w procesję. 

Próby dla dzieci w poniedziałek i środę o 16:30. 

Prosimy o przynoszenie kwiatów do zakrystii na 

Uroczystość Bożego Ciała. Można również do 

środy przynosić posegregowane kolorystycznie 

kwiaty do dywanu z kwiatów, który będzie uło-

żony w kościele. Chętnych do pomocy przy ukła-

daniu dywanu zapraszamy w środę od godz. 

19:30. Wyrazem naszej pobożności eucharystycz-

nej niech będzie także udekorowanie okien na-

szych domów. 

W oktawie Bożego Ciała będzie odbywać się 

procesja eucharystyczna dookoła kościoła połą-

czona z nabożeństwem – o godz. 17:30. 

3. W tym tygodniu przypadają Dni Euchary-

styczne czerwca: 

• I piątek miesiąca - spowiedź od godz. 

7:00 i od godz. 16:00. Msza Święta dla dzieci 

o godz. 17:00. Nabożeństwo pierwszopiąt-

kowe o godz. 7.30 i 18.30; 

• I sobota miesiąca – różaniec wynagra-

dzający NSM o godz. 7:30, Msza Święta wy-

nagradzająca o godz. 8:00, a po niej pierw-

szosobotnie rozważanie. Tego dnia ks. An-

drzej swoich chorych z posługą sakramen-

talną. Ks. Adam i ks. Wojciech swoich cho-

rych odwiedzą wyjątkowo w piątek (1 VI), 

a ks. Proboszcz w sobotę, 9 VI 

4. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański ma-

jąc na uwadze dobro duchowe wiernych udzielił 

dyspensy od obowiązku zachowania wstrze-

mięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 

VI dla wszystkich wiernych przebywających na 

terenie Archidiecezji Gdańskiej. 

5. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w po-

niedziałek (28 V) na godz. 19.30 do sali parafial-

nej. Temat spotkania: „Spowiedź święta sakra-

mentem niedocenionej miłości”. Na spotkanie 

zapraszamy zwłaszcza tych, którzy uważają, że 

mają problem z przygotowaniem i odbyciem 

spowiedzi. 

6. Młodzież klas II gimnazjum, chcącą przystą-

pić w przyszłym roku do sakramentu bierzmo-

wania, zapraszamy na pierwsze spotkanie we 

wtorek (29 V) na godz. 16.30 do kaplicy MBF.  

7. Klubu Seniora zaprasza na wspólne spotkanie 

przy grillu w sobotę (2 VI) o godz. 16.00. 

8. W przyszłą niedzielę (10 V) po Mszach świę-

tych będzie można wesprzeć budowę świątyni 

Opatrzności Bożej jako wotum narodu za nie-

podległość.  

9. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Nie-

dzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave 

Maria za dowolną ofiarę. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam 

zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, dobro-

dziejów naszego kościoła oraz zmarłych z na-

szych rodzin. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 28 MAJA 2018 R  

7.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) O łaskę zdrowia i udanej operacji dla Andrzeja 

8.00 † Maria, Jakub, Emilia, Fryderyk 

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla ks. Henryka z okazji 34. rocznicy święceń 
kapłańskich  
2) † Zenon w 15. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Rodzice: Hanna w 6. rocznicę śmierci oraz Andrzej w 3. rocznicę śmierci 

WTOREK, 29 MAJA 2018 R.  
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 Dziękczynna za szczęśliwą operację syna Andrzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF 

18.00 
1) † Stanisław Borkowski w 31. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny  
2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Anny i jej rodziny  

19.00 Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Haliny z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

ŚRODA, 30 MAJA 2018 R.  

7.00 † Joanna Ochyslka 

8.00 Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Krystyny Paszej z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBF 

18.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) Dziękczynna za otrzymane łaski i dary dla Małgorzaty, Renaty, Adriana z Kamilą z prośbą o dalszą opiekę MBF w 
życiu codziennym 

19.00 † Manfred w 1. rocznicę śmierci, Brunon, Helena, Henryk, Daniela Jóźwiakowie  
CZWARTEK, 31 MAJA 2018 R. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA 
6.30 † Agnieszka w 33. rocznicę śmierci oraz Jan w 30. rocznicę śmierci Bach 

8.00 † Bronisław Kalinowski 

9.00 
1) Dziękczynna z okazji 55. rocznicy ślubu Krystyny i Izydora Landeckich z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
oraz opiekę MBF 
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla córek: Patrycji i Leny 

Po 
proc. 

Dziękczynna z okazji 47. rocznicy ślubu Urszuli i Jerzego z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę MBF 
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

18.00 † Leon w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

PIĄTEK, 1 CZERWCA 2018 R.  
I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Rodzice: Jadwiga i Paweł, rodzeństwo oraz zmarli z rodziny Reinke 

8.00 Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają je w Najświętszym Sakramencie 

17.00 
W intencji dzieci z rodzin: Minkiewiczów, Matlów, Koźmińskich, Pakólskich, Chartoryskich, Malotki oraz dzieci z 
naszej parafii 

18.00 † Zofia Kowalik 

19.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

SOBOTA, 2 CZERWCA 2018 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 † Agnieszka w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 † Zbigniew w 20. rocznicę śmierci oraz Andrzej i rodzice z obojga stron 

19.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Ryszard Ślusarz  

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 
3 CZERWCA 2018 R. 

6.30 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 
Dziękczynna z okazji 56. rocznicy ślubu Urszuli i Zygmunta z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę 
MBF 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, daru Ducha Świętego oraz opiekę MBF dla Ani z okazji 13. 
urodzin 

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, daru Ducha Świętego oraz opiekę MBF dla Oli z okazji 
13. urodzin 

14.00 † Jan Leszczyński oraz rodzice z obojga storn 

18.00 † Zuzanna w 8. rocznicę śmierci, Antoni Hempel w 17. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

19.30 † Andrzej w 22. rocznicę śmierci 
 


