
Nabożeństwo biblijne do Trójcy Przenajświętszej

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Niech żyje Trójjedyny Bóg!

W. W sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi.

P. Święty, w Trójcy Jedyny Boże, niech każde uderzenie serca i każde tchnienie ust naszych będzie 
aktem miłości i uwielbienia dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Wprowadzenie

P. Miłość do Trójcy Przenajświętszej kształtowała fundamenty wiary świętego Arnolda, była 
centrum jego wewnętrznego życia, celem i siłą jego apostolskiej pracy. Swoją postawę ujął w 
zawołaniu przyjętym w naszym zgromadzeniu: Niech żyje Trójjedyny Bóg w sercach naszych! W 
tym haśle zawiera się źródło naszej realnej woli działania i pomocy wszystkim, abyśmy osiągnęli 
pełnię ludzkiej godności, polegającej na uczestnictwie w życiu Przenajświętszej Trójcy.

P. Módlmy się.

W. Trójco Przenajświętsza, / uwielbiamy Ciebie: / Ojcze wszechmogący, / Chryste, Panie i 
Zbawicielu, / Duchu miłości. / Ty objawiasz siebie w głębinach naszego istnienia, / pociągając nas 
do udziału w Twoim życiu i miłości. / Trójjedyny Boże, / bądź blisko nas – ludzi ukształtowanych 
na Twoje podobieństwo / i bądź blisko świata, / który Twoja miłość obdarzyła życiem. / Prosimy o 
to Ciebie, / Ojcze, Synu i Duchu Święty. / Amen.

L. Pierwsze czytanie: Ef 1,3‒14 lub Lb 6,22‒27

Medytacja w ciszy

P. Słowami Psalmu 104 zwróćmy się do Pana w ufnej modlitwie

L1. Błogosław, duszo moja, Pana,

Boże m.j, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Odziany w majestat i piękno, *

światłem okryty jak płaszczem.

Niebo rozpostarłeś jak namiot, *

komnaty swe wzniosłeś nad wodami,

Chmury są Twoim rydwanem, *

przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
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Wichry używasz za swych posłów, *

sługami Twoimi ogień i płomienie. (…)

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †

Tyś wszystko mądrze uczynił, *

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Oto jest morze, ogromne i szerokie, †

a w nim żyjątek bez liku, *

zwierząt wielkich i małych.

Tamtędy płyną okręty *

i Lewiatan, który z morzem igra.

Wszystko to czeka na Ciebie, *

byś dał im pokarm we właściwym czasie.

Gdy im dajesz, zbierają, *

gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Gdy skryjesz swe oblicze, ogarnia je niepokój, †

a kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem *

i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *

niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Drży ziemia, gdy na nią patrzy, *

gór dotknie, a one dymią.

Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *

grać mojemu Bogu, póki życia starczy.

Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

będę radował się w Panu.

Niech znikną z ziemi grzesznicy †

i niech już więcej nie będzie występnych. *

Błogosław, duszo moja, Pana!

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wiek.w. Amen.

P. lub L2. Drugie czytanie: J 14,15‒21  lub  J 1,29‒34
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Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wezwania

P. Ojcze, mocą Twojego Ducha Świętego dałeś nam Chrystusa, swojego wcielonego Syna, abyśmy 
przez Niego mieli życie. Wypełnieni tym życiem wznosimy nasze serca w uwielbieniu Trójcy 
Przenajświętszej, wołając:

W. Chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym.

P. Wszechmogący Ojcze, wieczny Boże, w imię Twojego Syna poślij Ducha Świętego, aby 
odnowił całą wspólnotę wierzących. Niech Duch Święty, który jest więzią miłości między Tobą i 
Synem, utwierdza nas w jedności, zgodzie i pełni prawdy.

W. Panie, poślij robotnik.w na swoje żniwo, / aby czynili uczniami Chrystusa wszystkie narody, / 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, / oraz umacniali ich w wierze.

P. Panie, przybądź z pomocą wszystkim, którzy cierpią prześladowania jako chrześcijanie, gdyż 
Chrystus, Twój Syn obiecał, że poślesz Ducha Świętego, aby przez nich mówił.

W. Panie, Jezu Chryste, / posłałeś Pocieszyciela, aby był Twoim świadkiem: / spraw, aby wszyscy 
synowie i córki świętego Arnolda / stali się Twoimi oddanymi świadkami / i aby ciemności grzechu
i noc niewiary / ustępowały przed światłością Słowa i Duchem łaski, / a Serce Jezusa żyło w 
sercach wszystkich ludzi.

P. Módlmy się.

W. Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, / w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i 
naszego Pana, / prosimy Cię, / abyś znowu posłał nam swojego Ducha, / jak Go posłałeś do 
pierwszej wspólnoty wierzących, / i abyś doprowadził do doskonałości dzieło rozpoczęte w naszym
chrzcie. / Zjednoczeni w Duchu Bożej miłości / niech godnie wysławiamy Ciebie jako dzieci 
miłującego Ojca / za wszystkie cudowne dzieła, / których dokonałeś w naszym życiu. / Udziel nam 
wewnętrznej odnowy, / abyśmy przynagleni przez Ducha miłości, / umieli okazywać innym oblicze
Jezusa, / jaśniejące przez nasze słowa i czyny. / Niech Ci się podoba nasza pełna poświęcenia 
ofiara, / zjednoczona z ofiarą Twojego Syna, / aby to uczestnictwo w Jego całkowitej ofierze / 
doprowadziło nas do zjednoczenia z Tobą, / Ojcem, Synem i Duchem Świętym. / Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Pieśń

Za: Vademecum SVD. Modlitewnik Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, Warszawa 2017


