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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 

Celem jest pochylenie się nad tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. 

 

I Bóg mówi do swojego ludu 

 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie:  Wj 34, 4b-6. 8-9 

II czytanie: 2 Kor 13, 11-13 

Ewangelia:  J 3, 16-18 

 

● Jaki jest Bóg według dzisiejszych czytań? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

. 

● W czym przejawiła się miłość Boga względem nas? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

● Jaka łaską obdarza nas Duch Święty? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

● Co jest konieczne z mojej strony, bym mógł przyjąć dar Boga? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

II Bóg mówi do mnie 

 

● W jaki sposób buduję jedność we wspólnotach, w których 

przebywam? Czy otwieram się na Ducha jedności? 

● Czy mam świadomość, że kreśląc znak krzyża oddaję cześć Bogu 

Trójjedynemu? Czy wykonuję go z godnością? 

● Czy i w jaki sposób realizuję wskazania autora listu do Koryntian? 
 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

W Namiocie Spotkania poproszę o umocnienie i owocowanie łaski wiary. 

Różaniec: Tajemnica Zesłania Ducha Świętego, który doprowadza nas do całej 

prawdy o Bogu Trójjedynym. 

Odpowiedź służby (uczymy się dobierać śpiewy na liturgię) 

1. Śpiew na Komunię św. towarzyszy procesji komunijnej. Inaczej niż 

w poprzednich procesjach, w tej zazwyczaj uczestniczy większość obecnych, 

dlatego najlepiej, gdy śpiew posiada refren czy werset do śpiewania przez 

wszystkich oraz zwrotki wykonywane przez kantora, zespół czy wiernych 

pozostających na miejscach, dysponujących tekstem. Może to też być pieśń 

o charakterze hymnu, znana wszystkim wiernym. 

Śpiew na Komunię ma wyrażać duchowe zjednoczenie przyjmujących 

Komunię, ukazać radość serc i nadać procesji braterski charakter. Może 

nawiązywać do czytań dnia. Można też śpiewać pieśni o Najświętszym 

Sakramencie, lecz powinny one oddawać cześć Eucharystii jako Pokarmowi 

(nie tylko być śpiewem adoracyjnym). 

Śpiew na Komunię śpiewa się w miejsce Antyfony na Komunię. Może on 

więc nawiązywać do jej treści. 

2. Śpiew na uwielbienie po Komunii św. rozpoczyna się po ukończeniu 

Komunii wiernych. Może go poprzedzać chwila cichej modlitwy wszystkich 

siedzących. Nie jest to pieśń adoracyjna o Najświętszym Sakramencie, lecz 

śpiew uwielbienia, jak np. Ps 150, Kantyk trzech młodzieńców, Kantyk 

Zachariasza. Można śpiewać Kantyk Maryi (Wielbi dusza moja Pana), 

a nawet odpowiedniki Chwała na wysokości Bogu z dawnych pieśni 

mszalnych. Są też nowe nadające się pieśni. 

3. O śpiewie na zakończenie Mszy przepisy się nie wypowiadają. Jednak 

nie powinien on charakterem i tematyką zbytnio odbiegać od pozostałych 

śpiewów celebracji. Czasem okoliczności przemawiają za wyborem 

konkretnej pieśni (np. związany z nią danego dnia odpust zupełny). 

W oparciu o posiadane zbiory pieśni kościelnych wybiorę najbardziej 

odpowiedni zestaw śpiewów na najbliższą niedzielę. W następne niedziele 

spróbuję odczytać przesłanki wyboru śpiewów w mojej parafii. 

 



 

Wj 34, 4b-6. 8-9 

Bóg miłosierny i łagodny 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. 

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: 

«Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność». 

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie 

Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dzie-

dzictwem». 

2 Kor 13, 11-13 

Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej 

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i 
pokoju będzie z wami. 
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. 
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 
 
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». 



 

 


