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Kościół naszym domem – Kościół jest wspólnotą 

 
Pieśń - "Idźcie na cały świat” – 3 zwrotki 

 
ROZWAŻANIE BIBLIJNE 

 
Panie Jezu, przychodzimy przed Twoje oblicze, aby oddać Ci cześć. Dziś czcimy 

największą tajemnicę naszej wiary. Tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 

Stajemy wobec tajemnicy, której nie jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem – 

jeden Bóg, a trzy osoby. Nawet wielcy teologowie i myśliciele stawali w pokorze 

wobec tej tajemnicy. Próbowali, ale nie potrafili jej wyjaśnić. Ponieważ i my nie 

jesteśmy w stanie jej zrozumieć, pozostaje nam tylko trwać w uwielbieniu wobec 

Ciebie i pochylać się nad słowem Bożym, które dziś zostało nam dane. 

Zapytaj dawnych czasów – tak zwraca się Mojżesz do ludu izraelskiego. Zaprasza go, 

aby sięgnął w historię. Bo historia świata, to historia Bożej miłości względem 

każdego człowieka. Bóg objawił tę miłość w dziele stworzenia, a kiedy człowiek 

przez nieposłuszeństwo oddalił się od Ojca, Ten nie pozostawił go samego. Bóg 

wybrał sobie spośród ludów ziemi jeden naród i stał się jego Bogiem. Zaprasza nas 

dzisiaj Mojżesz: zapytaj dawnych czasów. I sięga to tego wspaniałego wydarzenia na 

Górze Synaj, kiedy spośród ognia rozległ się Głos zawierający propozycję 

Przymierza. Bóg przemówił do swojego ludu i zaoferował swoją opiekę. Sięga 

Mojżesz także to wspaniałego wydarzenia wyjścia z niewoli Egipskiej, kiedy to lud 

prowadzony potężną ręką i wyciągniętym ramieniem Boga przeszedł suchą nogą 

przez Morze Czerwone i prowadzony przez Tego, który zawsze pozostaje wierny, 

doszedł do ziemi obiecanej, którą wziął w posiadanie.  

Zapytaj dawnych czasów… Sięgamy dziś także do tego dnia, kiedy Ty, Panie Jezu, 

po raz ostatni zgromadziłeś przy sobie swoich uczniów i posłałeś ich na cały świat, 

aby nauczali wszystkie narody, aby udzielali im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. W ten sposób rozpoczęła się historia głoszenia dobrej nowiny wszystkim 

ludziom i historia czynienia ich dziećmi Bożymi. Każdy z nas ma również swoje 

miejsce w tej historii, w którą weszliśmy w momencie naszego chrztu. Wtedy to – jak 

poucza nas Apostoł Paweł – otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, w którym 

możemy wołać: Abba, Ojcze. 

Panie Jezu. Historia Izraela, to historia działania Boga na rzecz Jego ludu. Na 

przestrzeni tych wieków Izrael, obserwując różne wydarzenia dostrzegał w nich to 

działanie, będące wyrazem łaskawości Stwórcy. Każdy z nas ma również swoją 

historię życia. Kiedy na nią spoglądamy, dostrzegamy w niej – podobnie jak Izraelici 

– rękę Boga, która nas prowadzi. Dostrzegamy wydarzenia, które były znakiem 

Bożej łaskawości, ale dostrzegamy wydarzenia, które były znakiem przestrogi, a 

czasem i dramatycznym wołaniem, abyśmy zeszli z drogi grzechu i z powrotem 

weszli na drogę prowadzącą do zbawienia. Dostrzegamy te wydarzenia i wiemy, że 

to wszystko dla naszego zbawienia. 



Panie Jezu, w tej chwili adoracji, pragniemy Cię prosić o szeroko otwarte oczy wiary. 

Obyśmy nadal umieli dostrzegać to Boże działanie. Obyśmy patrząc na dzieje 

naszego narodu, te dawne i te obecne, a także na dzieje nasze i naszych bliskich, 

nadal umieli zobaczyć Boga, który nas prowadzi. Obyśmy potrafili tego doświadczyć 

także wtedy, kiedy rodzi się w nas zwątpienie, a czasem i bunt wobec Bożych 

planów. Panie, pozwól nam zrozumieć, że to wszystko czego doświadczamy, to 

realizacja Bożego planu, który ma nas doprowadzić do zbawienia. Pozwól nam co 

dnia na nowo odkrywać tę prawdę, którą pięknie ujął Apostoł Paweł pisząc do 

Rzymian: jesteśmy dziedzicami Boga. A jeśli nawet cierpimy, to po to, by mieć 

udział razem z Tobą w chwale. 

Panie, obdarz nam swoją łaską, abyśmy swoim życiem objawiali tę prawdę, o której 

dzisiaj przypomina Mojżesz: Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko 

nie ma innego. Obyśmy byli świadkami tej prawdy w czasach, Kidy ludzkość 

wynajduje sobie fałszywych bogów, którzy mają prowadzić do szczęścia, a w 

rzeczywistości prowadzą do zagłady. Podążanie za takimi fałszywymi bóstwami, 

którymi mogą być kariera, zmysłowość, alkohol, narkotyki, sprawia, że człowiek 

ponownie poddaje się w jarzmo niewoli; sprawia, że człowiek na nowo lęka się 

swojej przyszłości, a teraźniejszość jest przepełniona beznadzieją. Panie, przestrzegaj 

nas przed takimi bożkami, które prowadzą nas ku zagładzie. 

Posyłaj, Panie, nadal swoich uczniów, którzy będą szli, nauczając wszystkie narody i 

udzielając im chrztu. Dawaj nam nieustannie odczuwać, że Ty jesteś z nami przez 

wszystkie dni aż do skończenia świata.  

Trwając na adoracji wobec Boga z nami, pragniemy w dzisiejszą Uroczystość wejść 

sercem w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. W tajemnicę Boga objawiającego się 

jako Wspólnota i zapraszającego nas do tej Wspólnoty. 

 

PIEŚŃ - "Boże w dobroci" - 2 zwrotki 

 

 Jesteś Święty, Pan, Bóg jedyny, 

 Który czynisz dzieła cudowne. 

 Jesteś mocny, wielki, jesteś Najwyższy. 

 Jesteś Królem wszechmocnym, 

 Ty Król nieba i ziemi. 

 Jesteś Troisty i Jedyny, 

 Pan i Bóg - Dobro wszelakie. 

 Jesteś Dobrem, wszelkim Dobrem, najwyższym Dobrem. 

 Panem i Bogiem, żywym i prawdziwym 

 Jesteś Miłością i umiłowaniem, 

 jesteś mądrością i pokorą, 

 jesteś cierpliwością i bezpieczeństwem. 

 Jesteś pokojem, radością i weselem, 

 jesteś sprawiedliwością i miarą. 

 Jesteś wszelkim dostatnim bogactwem, 

 jesteś pięknem i łagodnością, 

 jesteś opiekunem, stróżem i obrońcą, 



 jesteś mocą i ochłodą, 

 jesteś naszą wiarą i nadzeją, 

 jesteś naszym wielkim upojeniem, 

 jesteś życiem wiecznym. 

 Wielki i cudowny Panie, wszechmocny Boże. 

 Boże, mamy dla Ciebie wiele imion. Każde to imię ma swoje znaczenie, 

wyraża jakąś prawdę. Ale jedno Imię wzrusza mnie więcej niż wszystkie inne. Twój 

Syn nauczył nas modlić się nim. Możemy Ciebie nazywać Ojcem. Dziękuję Ci za to. 

Ty jesteś więc nie tylko moim Stworzycielem  

i Tym, który mnie utrzymuje w istnieniu.  

Ty jesteś mi pełnym miłości Ojcem.  

Który się o mnie troszczy.  

Który ma da mnie czas.  

U którego mogę znaleźć radę.  

U którego mogę uprosić przebaczenie.  

Który zawsze trzyma wyciągniętą ku mnie rękę, że mogę ją ująć.  

Który jest mi ostatnim schronieniem.  

 Ojcze, Tobie więc z ufnością powierzam drogę swego życia i proszę, bym 

rzeczywiście był Twoim dzieckiem miłującym bliźnich tak, jak Ty to czynisz. Bym 

dzięki łasce Twojej budował wspólnotę Kościoła. 

 

PIEŚŃ - "Liczę na Ciebie Ojcze" 

 

 Bądź uwielbiony Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga Żywego. Ty stajesz 

przy nas w sakramencie upamiętniającym Twą bezgraniczną miłość do Ojca i do nas 

dlatego wołamy wspólnie: Uwielbiamy Cię Jezu 

 

Ty jesteś większy niż nasze serca i wiesz wszystko. - Uwielbiamy Cię Jezu 

Ty Odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie. - 

Ty ogarniasz naszą najgłębszą samotność.- 

Ty jesteś zawsze z nami, także i w tej godzinie. - 

Ty umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie. - 

Ty utwierdzasz nasze serca w cierpliwości. - 

Ty nasze cierpienia włączasz w swój krzyż. - 

Ty darzysz nas miłością większą niż wszystek ból świata. - 

Ty obiecałeś nam udział w swojej chwale. - 

 

Ty Jezu, żywe Słowo Ojca, 

wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają 

prawdziwego sensu swojej egzystencji. 

Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka 

głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju.  

Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca, 

naucz nas słów i czynów pokoju: 

pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią 



i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar; 

pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, 

gdzie nadal ciągu przelewa się tyle krwi; 

pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi 

niebezpieczeństwo bratobójczych wojen. 

Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego, 

łamany i dzielony pomiędzy współbiesiadników: 

obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności 

z rzeszami, które jeszcze dzisiaj 

cierpią i umierają z nędzy i głodu, 

są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie, 

czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych. 

W mocy Twojego Zmartwychwstania 

niech i oni staną się uczestnikami nowego życia.  

Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,  

także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! 

Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. 

Spraw, by materialny postęp ludów 

nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, 

które są duszą ich cywilizacji. 

Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. 

W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, 

bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego. 

Ty czynisz nas wspólnotą wywołaną ze świata przez słowa zbawienia. 

 

PIEŚŃ - „O, o Jezu cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego” x5 

 

 Duchu Święty Boże, który pochodzisz od Ojca i Syna.  

Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy.  

Jesteś głębią Boga samego, w którą patrzymy z drżeniem. 

Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i 

bliscy. 

Jesteś Palcem Boga, którym On uporządkował wszechświat cały. 

Jesteś najsubtelniejszą miłością, którą On nadał nam kształt człowieczy i w której nas 

stworzył dla siebie. 

 Błagamy Cię, Duchu Boży, Duchu Stworzycielu, wypełnij dzieło, któreś w nas 

rozpoczął. Zwyciężaj zło, do którego jesteśmy zdolni, a kieruj nas ku dobru. 

Wszczepiaj w nas wierność i cierpliwość, współczucie i dobroć. Rozpal w nas 

przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w 

pełni ludzkie. Bądź w nas Duchem miłości, radości pokoju. 

 Przeniknij nasz śpiew, aby był prawdziwym oddaniem chwały Tobie, Ojcu i 

Synowi, aby wyraził pragnienie tworzenia Kościoła jako wspólnoty, tych którzy 

przyoblekli się w Ciebie Duchu Święty. 

 

PIEŚŃ - „Przyjdź Duchu Święty ja pragnę" - 1 zwrotka 



Ojcze, Synu, Duchu Święty, niewysłowiony Jedyny Boże, bądź uwielbiony za 

świat, za ten świat, który jest widownią historii rodzaju ludzkiego, naznaczony 

pomnikami jego wysiłków, klęsk i zwycięstw; świat, który został wyzwolony przez 

Ciebie — przez Ciebie, Chryste ukrzyżowany i zmartwychwstały. W Tobie ten świat 

— i człowiek, który w nim żyje — jest zdolny przełamywać potęgę Złego, ażeby 

świat doznawał przemiany wedle Bożego zamysłu i dochodził do pełni doskonałości. 

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty, bądź uwielbiony za świat 

odkupiony przez Chrystusa. Bądź uwielbiony za Kościół, który dzięki Twej łasce jest 

wspólnotą zanurzoną w Tobie Boże, który jesteś wspólnotą doskonałą. 
 

PIEŚŃ - "Chwała bądź Bogu w trójcy Jedynemu" 
 


