
      

  Święto Trójcy Przenajświętszej    

  

Bóg w Trójcy Jedyny na zawsze pozostanie dla człowieka tajemnicą. Wprawdzie nie daje 
On człowiekowi narzędzia, które by pozwoliło na Jego poznanie wg możliwości rozumu, 
lecz dla pełni naszego człowieczeństwa obdarza nas łaską wiary. W pokornej modlitwie, 
dialogiem z Tym, który objawia nam swoją wszechmoc w dziełach stworzenia świata, 
poznajemy Jego miłość i miłosierdzie w zbawczej męce Jego Jednorodzonego Syna oraz 
Jego wieczne panowanie w mocy Ducha Świętego.  Z miłości Bóg Trójjedyny obdarza 
człowieka tchnieniem swojego ducha. W Osobie Jezusa odkupił nasze grzechy i 
przywrócił nam godność dzieci Bożych. Upodabnia nas do siebie w miłości Ducha 
Świętego, w wolności i zaangażowaniu w Jego stwórcze dzieło, nad którym jest 
odwieczne panowanie i władza wg Jego nieogarnionej miłości i miłosierdzia.   

Modlitwy wiernych 

 Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny, Synu i Duchu Święty, przez każde bijące serce, 
każdą duszę wielbiącą Cię w niebie oraz spragnioną Twojego miłosierdzia. Twoim 
pragnieniem jest abyś był przez wszystkich kochany, bo Ty ukochałeś nas największą 
miłością. Przyjmij nasze modlitwy:  

Boże w Trójcy Jedyny, udziel mocy ducha Twoim sługom: Ojcu Świętemu, biskupom, 
kapłanom, zakonnikom i zakonnicom i świeckim, aby miłość do Ciebie i bliźniego 
budowała jedność Twojego świętego Kościoła, i była wzorem dla całego świata. 
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Boże w Trójcy Przenajświętszej.  

Boże w Trójcy Jedyny, obdarzaj duchem mądrości swój Kościół, aby będąc światłem dla 
świata przygarniał do siebie poszukujących i spragnionych Twojej miłości zawartej w 
tajemnicy Eucharystii.   

Boże w Trójcy Jedyny, ześlij swojego ducha cierpiącym, słabym, chorym, oddalonym od 
Ciebie. Ukaż nam piękno Twojej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie wyrażonej w 
pokornej ofierze, cichości ducha pełnego uwielbienia dla Ciebie oraz zaufania Twojemu 
miłosierdziu.   

Boże w Trójcy Jedyny, rozwesel nasze serca, uwolnij nasze umysły od pychy rozumu, 
obdarzaj naszego ducha nieograniczonością Twoich możliwości, by świat wielbił i 
wychwalał Twoją wszechmocną miłość.   

Boże w Trójcy Jedyny, stojących przed Tobą wspieraj swoimi łaskami, ulecz nasze rany, 
a oddalając nieszczęścia otwórz nasze serca na pełne uwielbienia, godne przyjmowanie 

  



Twojego Ciała, który z miłością ojcowską prowadzisz nas do siebie.  

Boże w Trójcy Jedyny, obdarzaj wszystkich wszelkimi łaskami, pieczęcią przynależności 
w Chrzcie Świętym, i prowadź do wyżyn świętości, aby nasze życie świadczyło o Twojej 
miłości i miłosierdziu.   

 
 

 
 
 

 


