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uroczystość Trójcy Przenajświętszej

SAKRAMENT OBECNOŚCI

BÓG JEST TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ
SKĄD O TYM WIEMY?

Eucharystia jest sakramentem obecności, to znaczy, że najważniejszą prawdą o Eucharystii jest rzeczywista
obecność Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina

„Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dziś uroczystość
Trójcy Przenajświętszej. Cóż wam mogę powiedzieć
o Trójcy? Hm... Jest Ona tajemnicą, wielką tajemnicą
wiary. Amen”. To było najkrótsze kazanie, jakie
usłyszałem kiedyś w młodości.

zderzenie pokoleń

chrześcijanka w islamie

niedziela młodych

WIARA W WIELKIM MIEŚCIE

BURKA, KRZYŻ I ŚMIERĆ

MOJA MODLITWA

Pytanie, jak przekazać depozyt wiary, jest pewnie
tak stare jak ludzkość i każde pokolenie musi na nie
odpowiedzieć

Nawal mieszka w Arabii Saudyjskiej. Codziennie
zasłania twarz jak każda muzułmanka. Ten zwyczaj nie
jest jednak motywowany względami religijnymi. Ona
potrzebuje tej chusty dla własnego bezpieczeństwa,
dla własnego świata, który jest jej wielką tajemnicą.

Czy jeśli nie umiem modlić się na głos z podniesionymi
rękoma, to znaczy, że nie otwieram się na Ducha
Świętego? Czy jeśli nie potrafię skupić się na adoracji
Najświętszego Sakramentu, to znaczy, że za mało
pragnę przebywać w obecności Jezusa?
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 24. NUMERU „NIEDZIELI” NA 16 CZERWCA 2019 R.
Bóg jest Trójcą Świętą – skąd o tym wiemy?
Wyznajemy wiarę w jednego Boga w trzech Osobach. Ale według ludzkiej logiki, trzy nigdy nie równa się
jeden, jak i jeden nie równa się trzy, dlatego mówienie o Trójcy nie jest rzeczą łatwą. W nauce o Bogu nie
chodzi o matematyczno-logiczny problem, tylko o sformułowanie prawdy wiary, której nie sposób zamknąć
w granicach ludzkiej logiki.
Publiczne świadectwo wiary
Tradycja polskich procesji Bożego Ciała jest niezwykła do tego stopnia, że procesja z Łowicza została wpisana
na listę UNESCO, jako fenomen światowego niematerialnego dziedzictwa. Budowa ołtarzy, układanie dywanu
z kwiatów – jak w słynącym z tego Spycimierzu – umacniają wspólnoty i tworzą wyjątkową przestrzeń
modlitwy, która umacnia nasze relacje z Bogiem.
Burka, krzyż i śmierć
W Arabii Saudyjskiej żyje ok. 1,5 mln chrześcijan, ale ich położenie staje się coraz bardziej niepewne. Do tego
kraju nie wolno importować Biblii, różańców i innych dewocjonaliów. Nienawiść do chrześcijan i w ogóle
niemuzułmanów jest zaszczepiana już podręcznikach szkolnych.
Dzieją się cuda
W trakcie operacji pacjentki z rakiem trzustki część lekarzy uznała, że jej przypadek jest beznadziejny.
Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu, do której należy kobieta, przyniósł do szpitala
relikwie św. Szarbela. W świadectwie pacjentka stwierdza, że po wspólnej modlitwie i ucałowaniu relikwii
poczuła się lepiej, a wyniki badań potwierdziły, że jest zdrowa.
Arystokrata ze schroniska
Zmarły w maju brat Jerzy Marszałkowicz z Wrocławia był pokornym sługą ubogich. Mieszkał z bezdomnymi
od 1981 r., organizował im żywność i odzież, zawoził do szpitali, dla nich nawiązał kontakt z opieką społeczną,
poradnią odwykową i szpitalem psychiatrycznym. I przypominał, że będziemy sądzeni z miłości.
Wybiórczy obrońcy dzieci – obłuda świata
Od 30 lat ks. Fortunato di Noto walczy z pedofilią i pedopornografią. W wywiadzie ubolewa nad zjawiskiem
pedofilii wśród księży, ale zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę liczby jest to zjawisko marginalne, bo na
świecie są miliony pedofilów. Dobrze zorganizowane światowe lobby promuje ten proceder i chciałoby go
uczynić czymś normalnym.
MYŚLI DO KAZANIA NA 16 CZERWCA – UR. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje; Duch z mojego weźmie i wam objawi
Doktryna o Trójcy Świętej pokazuje nam, że Bóg nie jest samotnikiem, ale Odwieczną Wspólnotą
Miłości. Czy w mojej modlitwie zwracam się do Ojca, a potem do Syna oraz do Ducha? Czy moje osobiste
wchodzenie w relacje z Bogiem jest trynitarne, tj. chrześcijańskie? Jedną z nauczycielek trynitarnej modlitwy
jest św. Elżbieta od Świętej Trójcy, która intensywnie przeżywała tajemnicę zamieszkiwania Trójcy
w człowieku i nie wahała się zwracać się do Boga: „O, moi Trzej...”. (O. Dariusz Kowalczyk SJ)
Bóg Ojciec jest kochającym, Syn Boży jest kochanym, a Duch Święty to miłość w Osobie. (Św.
Augustyn)

