
Medytacja Koronki do Trójcy Świętej   

Składam swoje życie w ofierze  
Tobie Boże w Trójcy Jedynemu,  

Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. 
W uwielbieniu serce oddaję  
Twojej miłości objawionej w 

Eucharystii,  
która mnie przemienia i prowadzi  
do wiecznej szczęśliwości z Tobą. 

Amen.  

Bogu Ojcu, który udziela się człowiekowi 
obdarzając go pierwiastkiem duchowym - 
duszą, która jest nieśmiertelna i od Niego 
bierze początek, ze wszech miar należy się 

oddanie przez każdego człowieka tego, co od Boga pochodzi i do Boga należy, czyli tego, co w 
człowieku najlepsze, najczystsze i najszlachetniejsze, lecz często ukryte w doskonałym 
zamyśle Boga, i nieodczytane przez nas z racji grzechu pierworodnego oraz ludzkiej słabości 
i ułomności jak również z racji braku należytego wysiłku i zaangażowania w szukanie i 
odnalezienie woli Bożej wpisanej w każdą duszę.  

Oddanie Bogu w Trójcy Jedynemu siebie samego, stworzonego na Jego obraz i 
podobieństwo, odkupionego i uświęconego przez Jezusa Chrystusa i umiłowanego w Duchu 
Świętym, otwiera nas na Prawdę o Bogu żywym, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy 
(Dz. 17, 28).  

Dlatego też, oddanie serca, czyli miejsca Bożej obecności w nas, to zarazem oddanie 
sumienia, w którym rozgrywa się ludzki dramat podejmowanych decyzji. Oddanie go Bożej 
miłości objawionej w Eucharystii zwraca naszą miłość Temu, którego odwieczną wolą było 
stworzenie człowieka dla jego uświęcenia i szczęścia przez wypełnienie świętej woli Ojca. 
Aby zbawić człowieka oddalającego się od Bożych planów zapisanych w naszych duszach, a 
zaniedbanych przez odstępstwa i grzech, Trzy Osoby Boskie angażują się i biorą czynny 
udział w cudzie przemiany Eucharystycznej w wieczerniku powtarzanym na wszystkich 
ołtarzach świata, na których Jezus Chrystus w miłości Ducha Świętego wypełnia przez swoją 
śmierć wolę Ojca i oddaje nam samego siebie - w chlebie przemienionym w swoje Ciało, i 
winie przemienionym w swoją Krew, aby swoją Boską mocą nas przemieniać.  

Wierząc w słowa wypowiedziane przez Jezusa: bierzcie i jedzcie... oraz kto spożywa Moje 
Ciało i pije Moją Krew... w pełnej ufności i zawierzeniu stwierdzamy, że jedynie Bóg ma moc 
i władzę nad nami, i tylko z Eucharystycznej ofiary Jezusa czerpiemy łaski do przemiany 
naszego życia, by zgodnie z pragnieniem Ojca obcować z Nimi w wieczności. 



Oddanie siebie samego Bogu w Trójcy Jedynemu, to świadome i celowe stwarzanie na miarę 
możliwości każdego, właściwych warunków dla działania Bożej łaski w nas. Bóg Ojciec, który 
obdarzył nas wolną wolą zawsze ją szanuje, i cierpi w nas, dopóki nie stwarzamy Bogu w 
Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, możliwości dokonywania w nas cudu 
przemiany na podobieństwo przemiany Eucharystycznej, lecz o przeciwnym zwrocie: 
najpierw Bóg przemienia Siebie w Chleb, by potem Chlebem móc nas przemieniać, uświęcać 
i przywrócić Ojcu w niebie.  

  

Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza,  
Ojciec i Syn i Duch Święty  

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza  
teraz i zawsze, i na wieki wieków.  

Amen. 

Najświętszym Sakramentem Ołtarza jest Eucharystia, czyli żywa obecność Boga ukrytego 
pod postaciami chleba i wina. Sprawcze stają się sakramentalne słowa wypowiadane przez 
kapłanów na wszystkich ołtarzach świata - z woli i mocy Boga przemienione chleb i wino w 
Ciało i Krew Chrystusa są zarazem zjednoczone z Ojcem w miłości Ducha Świętego. W 
uwielbieniu Trójcy Przenajświętszej w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, Bóg objawia 
swoją obecność i bliskość z człowiekiem, przez co zachęca i pozwala każdemu, na 
bezpośredni z Nim dialog; dialog z Bogiem w Trójcy Jedynym, Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. Dopełniają się w tym akcie uwielbienia pragnienia Jezusa: kto Mnie zobaczył 
także i Ojca... (J 14, 9) oraz Ja jestem w Ojcu a Ojciec we Mnie (...) Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł (J 14, 10) jak również: Jeżli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 
niego przebywać (J 14, 24). Jezus używa formy osobowej "My", objawiając niezgłębioną 
tajemnicę jedności Trójcy Świętej w każdej z Osób Boskich.  

  

Modlitwa do Trójcy Świętej 
 

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty,  
odwieczna tajemnico doskonałej jedności  

w ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa,  
wysłuchaj naszych próśb i przybądź nam z pomocą:  

kształtuj i rozwijaj swoją łaską ludzkie więzi, 
rozpal w nas pragnienie do pełnienia dobrych uczynków, 

abyśmy Twoim miłosierdziem umocnieni,  
i zjednoczeni w Twojej miłości  

przyczyniali się do rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi.  
Amen.  



Bóg pragnie skoncentrować uwagę człowieka na doskonałej j e d n o ś c i w ofiarnej miłości 
Jezusa Chrystusa, która stanowi istotę i źródło prawdziwej miłości. Objawiona prawda o 
Bożej miłości pozwala człowiekowi na właściwą ocenę przeżywanej ludzkiej miłości, czyli 
określenia należytej postawy miłości wobec Boga i bliźniego. Zwracamy się do doskonałej 
jedności Boga w Trójcy Jedynego w ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa, ze świadomością i 
właściwym rozróżnieniem naszej niedoskonałej miłości w porównaniu z Bożą. Dlatego też, 
spragnieni Bożego działania w naszym życiu odwołujemy się do Bożego miłosierdzia, do 
Jego żywej obecności pośród nas, pragniemy upodobnienia naszej miłości do Bożej, która 
wyraża się więzią miłości z bliźnimi oraz troską o ich zbawienie, a w konsekwencji do 
rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi.  

Jolanta Osuch 

 

Koronkę do Trójcy Świętej, jak również inne modlitwy znajdziesz tutaj.  
 

 


