Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Przenajświętszy, Oświecicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, w trzech osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, który jako Ojciec, opatrznością wszystko rządzisz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi. zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, obrońco nasz i zapłato nasza wieczna, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi
panującymi, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej zawsze.
przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie!
Przez wszechmocność Twoją, Boże Ojcze Stworzycielu nasz, wybaw nas Panie!
Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją Synu Boży, Zbawicielu nasz, wybaw nas Panie!
Przez oświecenie Twoje, Duchu Święty, Pocieszycielu nasz, wybaw nas Panie!
Przez przyczynę Przenajświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, prosimy niegodne stworzenia Twoje, wybaw nas Panie!
Abyśmy Ciebie, Boga i Pana naszego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i miłowali, wysłuchaj
nas Panie!
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy zgodę i pokój pomiędzy pany i ludem chrześcijańskim sprawować i pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie!
Abyś wszystkie kraje od wszelkich plag sprawiedliwości Twojej zachować raczył, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twego przyjąć raczył, wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, odpuść nam Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!
Boże, usłysz nas, Boże wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim w wyznawaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę
Trójcy wiekuistej i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie Cię prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli
od wszelkich niebezpieczeństw obronienie. Miłosierny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi
panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie Twe okazujesz, pokornie Cię prosimy, okaż miłosierdzie Twoje wszystkim ludom,
a duszom wiernych zmarłych daj odpoczynek wieczny. Amen.
Uwielbienia Trójcy Przenajświętszej.
Oddaję Ci cześć i wielbię Cię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą, którą Bóg Ojciec w
swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Wielbię Cię i błogosławię, o błogosławiona
Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą, którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez
wszystkie wieki. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą
chwałą, którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. Amen.
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EWANGELIA
J 3, 16-18

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 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».

Medytacja nad Słowem Bożym

Dzisiejsza Ewangelia przytacza fragment nocnej rozmowy Jezusa z Nikodemem,
członkiem Wysokiej Rady Żydowskiej, tym, o którym późniejsza tradycja chrześcijańska powiada, iż stał się uczniem Jezusa.
Jezus w rozmowie ujawnia mu prawdę o sobie jako Mesjaszu i Synu Bożym.
Ujawnia mu też zaskakującą Żyda prawdę o Bogu, który kocha cały świat i wszystkich ludzi, i pragnie każdego doprowadzić do zbawienia i wiecznego życia, a nie
do potępienia i wiecznej śmierci. Kto wierzy w takiego Jezusa, nie podlega potępieniu.
Jezus przychodzi na świat jako światło, które wskazuje – niczym latarnia morska –
drogę do bezpiecznego portu: do domu Ojca. Nie wszyscy jednak, jak zauważa
smutno Jezus, pragną do tego portu trafić – niektórzy wolą pozostawanie w ciemnościach, aby ich „uczynki nie zostały ujawnione”.
Jezu, przymnóż nam wiary w Ciebie, byśmy „nie podlegali sądowi i potępieniu”!
Oświetlaj naszą drogę do domu Ojca, który jest samą Miłością.
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień

Godz.

06.06.2020
Sobota

1700
800

07.06.2020
Uroczystość
Trójcy
Przenajświętszej

1000
1200
1700

08.06.2020
Poniedziałek
09.06.2020
Wtorek

800
1700
800
1700
800

10.06.2020
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+ Ignacy, Grzegorz Łapsa
1) + Maria, Ryszard i ich rodziny, a także o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha
św. oraz opiekę Matki Bożej
2) + Kazimiera Ziętarska
+ Seweryna Łaś
1) + Zofia Karwecka
2) + Beata Ciesielska
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny i Daniela
Ślub: Daria Danik, Karol Benke
1) + Alojzy Słupianek
2) O łaskę zdrowia oraz błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty w dniu
Imienin
+ Barbara Pastwa

800
13.06.2020
Sobota

Intencja
1) + Marian (12 r. śm.), Teresa, Leszek Zamiar
2) w int. Haliny i Andrzeja z ok. 50 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
+ Dorota Kulińska (11 r. śm.)
1) w int. ks. Marcina z ok. 17 rocz. święceń kapłańskich
2) + Zmarłych z rodz. Borowskich
+ Paweł Świątek
Chrzest po Mszy św.: Jakub Tecław, Mikołaj Miazio
+ Witold Knast

Ogłoszenia duszpasterskie
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+ Antoni, Antoni, Barbara Jasik
+ Zm. z rodz. Bagrowskich, Gallasów, Gryczyńskich, Kasprzyków, Karpińskich, Matelskich, Morawiaków, Ratajczaków, Tarnogrodzkich, Zielińskich
Za dusze, które szczególnie wśród wszelkich udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają
miłosierdzie Boże, aby zajaśniały szczególną jasnością w życiu przyszłym
w int. Barbary i Bohdana Kuroczyckich-Saniutycz z ok. 50 rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz za zmarłych rodziców
Chrzest: Gloria Obi, Antonina Ławnik
1) + Teresa Gajek (4 r. śm.)
2) + Marzena Koperska
3) + Renata Brussa (2 r. śm.)
+ Alicja Gerlach
1) + zm. z rodziny Półtoraków
2) + Tomasz Stupczyński, Witold, Wanda Pluta
1) + Anna Kotarska
2) + Zofia, Aleksander Arndt
Po Mszy św. chrzest: Nikodem Miazio, Konstanty Kwapiszewski
+ Henryk Wysocki

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i
pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w
trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej
módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.
W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział
w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny.
Msze św. w tym dniu o godz. 8.00, 9.00 w kościele św. Michała, o godz. 10.00 w Katedrze
i po zakończonej procesji w naszym kościele.
Procesja eucharystyczna wyruszy z Katedry po Mszy św. o godz. 10.00. Ołtarze będą: I – przy rezydencji ks. Prymasa, II – na Rynku, III – przy kościele garnizonowym, IV – przy kościele św. Michała
Archanioła.
Idąc w procesji korzystamy z prawa nam udzielonego. Jednocześnie dla bezpieczeństwa własnego i innych chcemy się podporządkować prawu, które nakłada na nas obowiązek zakrycia ust i nosa lub
zachowania dwumetrowego odstępu podczas udziału w zgromadzeniu organizowanym w
otwartej przestrzeni. Ponieważ zachowanie odstępu może okazać się warunkiem trudnym do spełnienia, dlatego prosimy, aby wierni uczestniczący w procesji mieli założone maseczki.
Tegoroczna procesja może nie będzie tak okazała, jak te organizowane w latach poprzednich. Być może
zabraknie dzieci sypiących kwiatki, czy ministrantów. Niech to wszystko jednak nie zburzy w nas radości
z faktu, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny wśród nas!
Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw
czerwcowych od poniedziałku do środy oraz w piątek i sobotę po wieczornej Mszy Świętej, a w niedzielę
po Mszy św. o godz. 10.00. Po nabożeństwie procesja eucharystyczna w ramach Oktawy Bożego Ciała.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek 7 czerwca o 15.45, w kościele.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania we wtorek 9 czerwca br. o godz. 18.00, w kościele.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.
•
13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z
najbardziej czczonych i kochanych świętych.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszą św. wieczornej, w czwartek o g. 16.30 różaniec
w int. powołań kapłańskich, w sobotę przed poranną Mszą św. Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za przekazane na utrzymanie parafii złożone do
skarbony w kruchcie kościoła oraz na konto parafialne w banku. Numer konta: 13 1600 1462 1877 3875
3000 0003. W przyszłą II niedzielę miesiąca ofiary z przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany
Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i
sympatykom naszej Parafii błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

