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wynagradza, a za z³e karze”, lecz którego natur¹ jest 
mi³oœæ.

Jak pogodziæ to wszystko ze sob¹? Tego, czego 
nie jest w stanie ogarn¹æ rozum ludzki, mo¿na dotkn¹æ 
sercem, gdy¿ ten przedziwny Bóg zaprasza nas 
do wspólnoty ze sob¹, pragnie obdarzyæ swoim 
w³asnym ¿yciem i wynieœæ do niepojêtej godnoœci 
swoich dzieci.

           ks. Dariusz

„Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Œwiêtym jednym 
jesteœ Bogiem, jednym jesteœ Panem; nie przez jednoœæ osoby, lecz 
przez to, ¿e Trójca ma Jedn¹ naturê, w cokolwiek bowiem dziêki 
Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez ¿adnej 
ró¿nicy myœlimy i o Twoim Synu i Duchu Œwiêtym”  (z prefacji mszalnej).

Trudno poj¹æ Boga, który jest jeden, ale w trzech Osobach. Boga 
jednego, który jest zarazem wspólnot¹. Boga niewidzialnego i niepojêtego, 
którego jednak mo¿na zobaczyæ w Jezusie i doœwiadczyæ dziêki dzia³aniu 
Ducha Œwiêtego. Boga bêd¹cego „Sêdzi¹ sprawiedliwym, który za dobre 

Œwiêty Bo¿e, Œwiêty mocny,
Bo¿e Ojcze Wszechmog¹cy.
Zawsze jesteœ mi pomocny,

Sercem kocham Ciê gor¹cym.

Jezu Chryste, Panie mi³y,
Zbawco mój i Zbawco œwiata.
Kocham Ciebie z ca³ej si³y,
Kocham tak¿e mego Brata.

Przenajœwiêtszy Duchu Œwiêty,
W Tobie m¹droœæ niepojêta.
Tyœ Mi³oœci¹ przenikniêty,

Bóg Najwy¿szy – Trójca Œwiêta.

 Lidia Szymanowska
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 3,16-18) 

Jezus powiedzia³ do Nikodema: Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego 
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie 
wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, 
ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê 
Jednorodzonego Syna Bo¿ego.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
SENS NAJWY¯SZY

Wed³ug wybitnego teologa, Karla Rahnera, jedn¹ z cech ¿ycia 
Trójcy Œwiêtej jest wzajemne potwierdzanie. Otó¿ jedna Osoba 
potwierdza dobroæ i piêkno dwu Innych oraz z pe³n¹ radoœci¹ 
poœwiadcza Ich wzajemn¹ mi³oœæ. Na Mszy œw. jest podobnie – 
Bóg potwierdza swoj¹ mi³oœæ wobec stworzenia („jesteœ moim 
dzieckiem, które kocham”), cz³owiek zaœ bóstwo i majestat Boga 
(„jesteœ moim Bogiem, którego wielbiê”). 

Kolejna cecha ¿ycia Trójcy Œwiêtej to dzieciêctwo. Karl Rahner 
stwierdza, ¿e nigdzie nie ma „czystszej gry, nie ma tu nic 
koniecznego, wszystko jest chciane i z radoœci¹ wyra¿ane”. 
Odnosi to do relacji Stwórcy wzglêdem stworzenia: równie¿ w tym 

odwo³aniu nie ma w Bogu najmniejszego przymusu, tylko czysta chêæ. Trójjedyny nie musi 
powo³ywaæ do ¿ycia ¿adnego stworzenia, aby móc „jeszcze bardziej” staæ siê Bogiem. 
Twórcze oraz podtrzymuj¹ce œwiat w istnieniu dzia³anie Boga jest „dzieciêc¹ gr¹”, 
bo odbywa siê bez ¿adnej presji, w doskona³ej wolnoœci mi³oœci. Odnosz¹c to do naszej 
ziemskiej liturgii: im wiêcej w niej dobrowolnoœci, bezinteresownego oddawania Bogu 
chwa³y i radoœci, tym jest piêkniejsza.

Trzecia cecha ¿ycia Trójcy Œwiêtej to królewskoœæ. Oznacza ona, ¿e ¿ycie Trójcy Œwiêtej 
ma „sens najwy¿szy”, czyli nadaje znaczenie i pe³ny wymiar wszystkiemu, co dzieje siê 
poza nim. ¯ycie wewn¹trztrynitarne zawiera w sobie sens wszystkiego, co Ni¹ nie jest. 
A zatem my tak¿e ¿yjemy dziêki Trójcy Œwiêtej oraz dla Niej samej.

                 Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„TAJEMNICA  TRÓJCY  ŒWIÊTEJ”

ŒWIÊTA TRÓJCA

na obrazie Andrieja Rublowa...

  Powiew wiatru Ducha Œwiêtego

  zamykaj¹cego ksiêgê Pisma Œwiêtego,

  na trumnie Œwiêtego Jana Paw³a Drugiego...

Go³êbica pokoju

nad Tronem œw.Piotra

w rzymskiej Bazylice...

  Du¿y, kolorowy Krzy¿ Jezusa

  w witra¿u "u Brunona"w £om¿y...

Bóg Ojciec "podaj¹cy rêkê”

Adamowi na fresku

w Kaplicy Sykstyñskiej...

  Wielu z nas

  to widzia³o...

Czy siê  zastanawia³o...

Nad tajemnic¹ TRÓJCY ŒWIÊTEJ

zjednoczonej w Pokorze, Pokoju,

ofiarnej Mi³oœci i Wielkoœci 

                - dla Cz³owieka...

Marianna Jankowska (£om¿a, 08.06.2014r.)
Uroczystoœæ Trójcy Œwiêtej - dn.15 czerwca 2014r.
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Stworzony jestem...
Stworzony jestem do dzia³ania, aby byæ kimœ,
do czego nie jest stworzony nikt inny.
Zajmujê moje miejsce w œwiecie Boga:
miejsce nie zajête przez nikogo innego.
Ma³o znaczy, czy jestem bogaty, czy biedny,
poni¿any czy szanowany przez ludzi:
Bóg mnie zna i wzywa po imieniu.
On powierzy³ mi pracê, której nie przydzieli³ nikomu innemu.
Posiadam swoj¹ misjê.
W pewien sposób jestem niezbêdny w Jego zamiarach,
tak niezbêdny na moim miejscu, jak archanio³ na swoim.
On nie stworzy³ mnie przypadkowo.
Czyniæ mam dobro, wykonuj¹c Jego pracê.
Bêdê anio³em pokoju, g³osicielem prawdy w miejscu,
które On mi wyznaczy³,
nawet je¿eli do koñca tego nie rozumiem...
Obym jedynie œledzi³ Jego przykazania
i s³u¿y³ memu powo³aniu...
 John Henry Newman

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 17 czerwca – œw. Albert Chmielowski, (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, 
który odznacza³ siê heroiczn¹ mi³oœci¹ bliŸniego, dziel¹c los z najubo¿szymi i pragn¹c przywróciæ im 
godnoœæ; to on uczy, ¿e trzeba byæ „dobrym jak chleb”; by³ utalentowanym malarzem, jednak 
z mi³oœci do Boga i do ludzi zrezygnowa³ z kariery i zamieszka³ wraz z bezdomnymi; jest za³o¿ycielem 
albertynów i albertynek, zgromadzeñ, których zadaniem jest pomoc najubo¿szym (wspomnienie 
obowi¹zkowe);
• w sobotê, 21 czerwca – œw. Alojzy Gonzaga, (1568-1591), zakonnik, który obok œw. Stanis³awa 
Kostki jest patronem katolickiej m³odzie¿y; pochodzi³ z bardzo zamo¿nej arystokratycznej rodziny, 
a jego ojciec pragn¹³, by syn zosta³ rycerzem; on jednak wyrzek³szy siê dziedzictwa, wst¹pi³ 
do zakonu jezuitów, by móc æwiczyæ siê w chrzeœcijañskich cnotach (wspomnienie obowi¹zkowe).

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Msza Œw. prymicyjna ks. Piotra Karwowskiego: 

15 czerwca 2014r. godz. 13.00.

Ks. Prymicjantowi z okazji tak piêknej uroczystoœci s
. Niech Bóg nieustannie b³ogos³awi, a niepojêta tajemnica 

Eucharystii niech Ciê dnia ka¿dego na nowo zadziwia! 

Niech ciê Pan b³ogos³awi i strze¿e, 
niechaj Pan daje pokój ci.  

On mi³oœci¹ nape³nia serce twe, 
zawsze z tob¹ jest...

k³adamy serdeczne 
¿yczenia

*   *   *   *   *   *   *   *   *
„Kochajcie swoje kap³añstwo! B¹dŸcie mu wierni a¿ do koñca! Umiejcie dostrzec 

w nim ów ewangeliczny skarb, za który warto daæ wszystko.” (JP II)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00 00 00 00

00

*   *   *   *   *

1. Prze¿ywamy dziœ uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy. Jest to zarazem pierwsza 
niedziela, która po zakoñczonym w poprzedni¹ niedzielê okresie wielkanocnym 
wprowadza nas w tak zwany okres zwyk³y w ci¹gu roku. I na pocz¹tku tego 
kolejnego etapu roku liturgicznego Koœció³ przypomina nam, ¿e Bóg jest Jeden 
w Trzech Osobach, ¿e nie jest On samotnikiem, lecz jest jednoœci¹ Osób. Niech ta 
prawda zabrzmi zarówno w naszych sercach, jak i rodzinach, sprawiaj¹c, ¿e nasze 
relacje bêd¹ choæ trochê odwzorowaniem tych, które panuj¹ pomiêdzy Osobami 
Trójcy Przenajœwiêtszej.

2. Niech wyrazem naszej wiary bêdzie równie¿ liczny udzia³ w nabo¿eñstwach 
czerwcowych, podczas których w szczególny sposób oddajemy czeœæ 
Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. S¹ one odprawiane w naszym koœciele 
codziennie o godz. 18 .

3. W tym tygodniu, w czwartek, przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi 
Pana Jezusa, popularnie zwana œwiêtem Bo¿ego Cia³a. Zachêcamy do 
udekorowania naszych okien, balkonów i domów, daj¹c w ten sposób œwiadectwo 
naszej wiary. Ale zadbajmy równie¿ o czystoœæ naszej duszy i o wzajemne 
pojednanie w rodzinach. W tym dniu Msze Œw. o godz. 7 , 9 , 11  i 18 . Procesja po 
Mszy Œw. o godz. 11  zwyczajem lat ubieg³ych przejdzie ulicami: Wojska Polskiego, 
Nowoprojektowana, Weso³a i Wojska Polskiego. 
Prosimy o dekoracjê o³tarzy oraz o nag³oœnienie.

                                          Wasz Proboszcz_____________________________________________________________________________
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

18 - 400 £om¿a, ul. Wojska Polskiego 135 
Konto: Bank Pekao SA  57 1240 1532 1111 0000 2055 6732

Proboszcz: ks. Dariusz Nagórski, tel. 86 216 39 55, 602 764 839, 
ks. Andrzej £upiñski, ks. Piotr Kleczyñski, ks. Piotr Ogrodowicz - tel.na wikariat 86 216 94 50

ks. Infu³at Henryk Jankowski
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com         strona internetowa: www.brunon.lomza.pl
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