
 

Solemnity of the Most Holy Trinity:     Sunday May 22, 2016 

Today we celebrate the “Feast of God.” The Most Holy Trinity the central mystery of our Catholic 

Faith. Our readings today talk to us about this first amazing mystery.  That our God is a communion 

of three divine persons – the Father, the Son and the Holy Spirit. God created us and loves us as 

our Father.  God is also the Son who came into our world to share his life with us. God is also the 

Holy Spirit who gives us new life as children of God and causes the Trinity to dwell in our hearts. 

What are we really doing when we make the sign of the cross? We’re expressing our faith in the 

Trinity and our faith that the Trinity was revealed by Jesus on his Cross. 

We touch our head and we say, “In the name of the Father.” Because he is the first person of the 

Trinity and our Creator.  Then we touch our hearts and we say, “And of the Son.” This reminds us 

that God the Son proceeds from the Father and came down from heaven to the womb of the Blessed 

Virgin Mary. Then we touch our shoulders, moving from left to right as we say, “and of the Holy 

Spirit.” We do this because God the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son; and in his 

love, the Spirit fills us, body and soul, with the life of God. 

The mystery of the Trinity means that we have access to God all the time. It’s so beautiful that we 

can talk to God as our loving Father. That we can walk with Jesus as our brother. And that we can 

live by the light and the gifts of the Spirit of love. 

Collection from Last Weekend: May 14/15 $ 1524.00   Thank you for your generosity! 

Mass Schedule: 

Sat. May 21st 5:00 PM For the Recovery of Nancy Voytak req. Helen & Irene Molitoris 

Sun. May 22nd 9:00 AM + William Lopata req. Slovak Catholic Sokols Assembly 24 

Sun. May 22nd 10:30 AM +Helena Piatkowska zam. Michael Lipczuk 

+ Maria Slowakiewicz,  zam. Wladyslaw  Słowakiewicz 

Mon. May 23rd No Mass 

Tues. May 24th 7:30 AM Marcin, Albin, Jan 

Wed. May 25th 7:30 AM For God’s Blessings for Piotrowski Family 

Thurs. May 26th 7:30 AM  Special Intention 

Fri. May 27th  7:30 AM For the health of Barbara  

Sat May 28th 5:00 PM Francis Figiel 

Sun. May 29th 9:00 AM Parishioners 

10:30 AM Zdrowie  Blogoslawieństwo Boże dla Zofii Drozdowskiej, zam. Córka 

 
Please pray for health of the sick: Bette Kuretich, Gloria Bednar, Kristyna Kałwa, Barbara Tyburska, 

Jeffry Leonard, and Grace Mudrock. 

 

 

 

Uroczystość Trójcy Przemajświętszej – 22 Maja 2016 



Dzisiaj czcimy „Święto Boga” – Trójcę Świętą. 

Niektórzy pytają na jakiej podstawie Kościół uczy, że jest jeden Bóg w trzech Osobach Boskich?  

Nauczanie Kościoła oparte jest na Bożym Objawieniu, czyli na Piśmie Świętym.   

Jezus uważa się za równego Ojcu, dlatego mówi do apostoła Filipa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i 

Ojca” (J 14,9). Chociaż Chrystus świadom jest swojej równości i jedności z Ojcem (por. J 14,10-11), jednak 

zwraca się do Niego jako do odrębnej Osoby, modli się do Niego, rozmawia z Nim. Chrystus, Syn Boży 

posiada odrębność osobową, potrafi poznawać, kochać i działać.  

W świetle nauczania Pisma św. również Duch Święty jawi się jako odrębna osoba, zdolna oświecać 

człowieka i rozpalać w jego sercu miłość Bożą (por. Rz 5,5). Ten Duch jest zdolny do poznania, ponieważ 

przenika wszystko „nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,10), zdolny do miłości, skoro wznieca w nas 

miłość Bożą. On to posiada niezwykłą, Boską moc odradzania człowieka (por. J 3,5), czynienia go 

dzieckiem Bożym (por. Rz 8,14-16), doskonalenia jego modlitwy (por. Rz 8,26-27). On bowiem jednoczy 

Kościół i zespala go w jedno Mistyczne Ciało Chrystusa, w którym każdy ma do spełnienia określone przez 

Jego dar zadanie (1 Kor 12,1-31).  

Nowa terminologia 

Teologia dla dokładniejszego wyrażenia tajemnic wiary musi nieraz posługiwać się pojęciami, których nie 

ma w Piśmie św. Odnosi się to również do nauki o Trójcy Świętej.  „Dla sformułowania dogmatu Trójcy 

Świętej Kościół musiał rozwinąć własną terminologię za pomocą pojęć filozoficznych: "substancja", 

"osoba" lub "hipostaza", "relacja" itd. Czyniąc to, nie podporządkował wiary mądrości ludzkiej, ale nadał 

nowy, niezwykły sens tym pojęciom, przeznaczonym odtąd także do oznaczania niewypowiedzianej 

tajemnicy, która "nieskończenie przekracza to, co my po ludzku możemy pojąć" (Paweł VI, Wyznanie 

wiary Ludu Bożego, 2.). (Katechizm Kościoła Katolickiego, KKK, nr 251)  

Co decyduje o realnej różnicy między Boskimi Osobami?  

Według nauki Kościoła Boskie Osoby różnią się między sobą realnie: "inna jest bowiem Osoba Ojca, inna 

Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego" (KKK 266).  

Relacje pochodzeń  

Syn Boży nie jest stworzony, lecz zrodzony odwiecznie przez Ojca. Duch Święty też nie jest stworzony, 

lecz odwiecznie pochodzi od Ojca i Syna. Trzy Osoby Boskie są tym samym, jedynym Bogiem. Odróżniają 

Je od siebie relacje pochodzeń. Znaczy to, że każda Boska Osoba ma jedyne i niepowtarzalne odniesienie 

do innych Osób Boskich.  

Taca z ostatniej niedzieli 14/15 maja:  $ 1,524.00.  Dziękujemy za hojność. 

 

 

       

 


