
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWO PASTERSKIE 

na Uroczystość Najświętszej Trójcy, 16 czerwca 2019 r. 

(Czytania mszalne: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15) 

 

 

Drodzy Bracia Kapłani,  

Osoby życia konsekrowanego,  

Umiłowani Siostry i Bracia! 

 

Przeżywamy dzisiaj w Kościele jedną z największych tajemnic naszej wiary  

– obecność Boga jedynego w Trzech Osobach, która: stanowi centrum wiary i życia 

chrześcijańskiego. … Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi  

i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, 

pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu (KKK 234). Któż jednak 

zdoła zrozumieć tę Tajemnicę? Nasz ludzki rozum sam nie zdołałby nigdy pojąć tej 

prawdy. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że: Tylko sam Bóg, objawiając 

się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty (KKK 261). W prologu 

Ewangelii św. Jana czytamy, że: Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który 

jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1,18). To właśnie sam Jezus Chrystus uczy nas i objawia 

nam prawdę o przenikającej się wspólnocie Ojca, Syna i Ducha Świętego. To Jezus mówi  

o Swoim Ojcu, mówi również o Duchu Świętym i o sobie samym jako Synu Bożym. Wielka 

to tajemnica którą łatwiej przyjąć sercem aniżeli pojąć rozumem. Daje temu wyraz  

św. Augustyn, który Trójcy Świętej poświęca słynne dzieło De Trinitate, a który stwierdza: 

Rzadko trafia się dusza, która mówiąc o Niej, wie o czym mówi. Każdy z nas jednak wyznaje 

wiarę w Trójcę Świętą czyniąc znak krzyża, każdy z nas został również ochrzczony w imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trójca to jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. To niezwykła 

Tajemnica jedności, która wszystkich nas winna uczyć budowania i pielęgnowania także 

jedności naszych serc i działań.  

Za kilka dni rozpocznie się czas wakacji i urlopów, przez wielu tak długo 

wyczekiwanych i planowanych. To nie tylko piękny czas wytchnienia, ale także czas 

pogłębienia relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, zwłaszcza z naszymi bliskimi. To także 

czas na ponowne rozpoznanie własnego stanu duchowego. Jakże łatwo w codziennym 
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pośpiechu te relacje spłycić, a nawet pozrywać. Łatwo można zagubić swoją duchową 

tożsamość. Człowiek potrzebuje przecież nie tylko rozumnej pracy, która jest wpisana  

w naszą ludzką naturę, ale także rozumnego odpoczynku. 

Święty Jan Paweł II w czasie jednego z rozważań przed modlitwą Anioł Pański  

(21 lipca 1996 r.) mówił: Nie należy zatem traktować wakacji wyłącznie jako czasu pustej 

rozrywki, która zubaża i dehumanizuje, ale jako doświadczenie kształtujące samą 

egzystencję człowieka. Uwalniając się od rytmów codziennego życia, które męczą  

i wyczerpują fizycznie i duchowo, człowiek ma możność odkryć na nowo najgłębsze 

fundamenty swego życia i postępowania. W chwilach wypoczynku, a szczególnie podczas 

wakacji, powinien uświadomić sobie fakt, że praca jest środkiem, a nie celem życia; ma też 

sposobność, by odkryć piękno milczenia jako przestrzeni, w której może odkryć samego 

siebie, aby wzbudzić w sobie wdzięczność i otworzyć się na modlitwę.  

Wakacyjny odpoczynek to zatem wielka okazja dla nas do owocnego spędzenia 

czasu z rodziną i budowania jedności, której niejednokrotnie brakuje, a jednocześnie 

nabierania sił fizycznych i duchowych do dalszej pracy. Czas wakacji i urlopu to też dobry 

czas na odnowienie i pogłębianie swojej relacji z Panem Bogiem. Można to robić bardzo 

osobiście, ale można także korzystać z propozycji wspólnie przeżywanej odnowy 

duchowej. Pomocą mogą być liczne oferty duszpasterskie, przygotowane na czas 

wakacyjny, w tym różnego rodzaju rekolekcje i pielgrzymki, także pielgrzymki piesze, 

rowerowe lub autokarowe, do miejsc świętych. 

W naszej Archidiecezji w czasie wakacji tradycyjnie organizowane są pielgrzymki  

o szczególnym walorze duchowym. Pierwszą z nich jest Pielgrzymka Rowerowa, która po 

raz 27. wyruszy ze Szczecina 1 lipca, aby po 7. dniach dotrzeć na Jasną Górę. Z kolei po  

raz 35. – przemierzając szlak od Bałtyku na Szczyt Jasnogórski – wyruszy Szczecińska 

Piesza Pielgrzymka, która tradycyjnie rozpocznie się jednodniowym Prologiem 25 lipca  

od Krzyża Nadziei w Pustkowie k. Rewala, przez Pobierowo i Łukęcin do Kamienia 

Pomorskiego. Następnego dnia pielgrzymi wyruszą ze Świnoujścia i z Kamienia 

Pomorskiego, by – po połączeniu się w Wolinie 27 lipca – wspólnie wyruszyć do Stepnicy. 

W niedzielny poranek 28 lipca pielgrzymi wejdą do Szczecina. Przechodząc przez Police, 

Szczecin - Warszewo, Bazylikę Św. Jana Chrzciciela, dotrą do Sanktuarium Pani Fatimskiej 

na osiedlu Słonecznym. Stąd, od koronowanej przez Św. Jana Pawła II Figury Matki Bożej 

Fatimskiej, po dołączeniu się pielgrzymów ze Szczecina, pielgrzymka wyruszy na Jasną 

Górę, aby 13 sierpnia stanąć przed Obliczem Królowej Polski. 

Pod koniec wakacji zaś, 23 sierpnia, ze Szczecina do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Myśliborzu już po raz 27. wyruszą na trzydniowy szlak czciciele Bożego 

Miłosierdzia. Warto też pamiętać o Pielgrzymce motocyklowej Sursum Corda, która po raz 

jedenasty podążać będzie od Bałtyckiego Krzyża Nadziei w Pustkowie k. Rewala do 

Krzeptówek w Zakopanem i pod Krzyż na Giewoncie. 

Czas pielgrzymowania to czas wyjątkowych duchowych możliwości, gdy 

odbudowywać możemy, na wzór Trójcy Świętej, jedność naszych serc z Bogiem i drugim 

człowiekiem. To czas uczenia się pokory i zaufania Bożej Opatrzności. To również czas 

konfrontacji naszego myślenia i działania z planem jaki Bóg ma wobec nas. Pielgrzymka 

pozwala też na podjęcie i przemodlenie wobec Boga różnych naszych intencji, zarówno 
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osobistych, jak też wspólnych. Dla przykładu – główną intencją pielgrzymki pieszej  

i rowerowej na Jasną Górę jest modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne, tak 

bardzo potrzebne dla naszej Archidiecezji. Pielgrzymka Myśliborska modli się w intencji 

dzieci poczętych a nienarodzonych, którym grozi zagłada poprzez dokonanie aborcji. 

Pątnicy niosą również swoje osobiste intencje, dołączając do nich konkretne ofiary, przede 

wszystkim trud i wysiłek samego pielgrzymowania. Pielgrzymka bowiem to nie tylko 

przebyte kilometry, wysłuchane i przemyślane konferencje, odprawione nabożeństwa,  

w tym codzienna modlitwa różańcowa i koronka do Bożego Miłosierdzia, oraz wspólny 

pątniczy śpiew, ale przede wszystkim jest to duchowa droga własnego nawrócenia oraz 

pokuty za grzechy i pojednania z Bogiem, także w sakramentalnym wymiarze.  

Zachęcam Cię, Bracie i Siostro, do rozważenia: może i Ty w tym roku możesz 

wybrać jedną z tych form i wyruszyć na pielgrzymi szlak, szlak, który realnie może 

odmienić Twoje życie. Nawet jeśli nie możesz być na całości, to wybierz chociaż jeden 

dzień i dołącz, aby doświadczyć duchowej tajemnicy tej Drogi. Daj w ten sposób także 

świadectwo swojej wiary. Każdy przecież może wyruszyć, jeśli tylko zdrowie i siły na to 

pozwalają. Nie lękaj się pójść za porywem serca! Wyrusz na Drogę Pana!  

 Na czas zbliżających się wakacji i urlopów, zapewniając Was wszystkich  

o modlitwie w Waszych intencjach, życzę Wam spokojnego i twórczego wypoczynku  

w jedności z Bogiem oraz światła Ducha Świętego i umiejętności budowania prawdziwej  

i trwałej relacji serca z drugim człowiekiem. Życzę Wam też spokojnego i bezpiecznego 

podróżowania, a jednocześnie proszę – poruszając się po drogach – bądźcie za siebie 

odpowiedzialni i dla siebie życzliwi. Pamiętajcie o modlitwie. 

Na ten błogosławiony czas wszystkim z serca udzielam pasterskiego 

Błogosławieństwa – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  
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Szczecin, dnia 13 czerwca 2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Słowo niniejsze należy odczytać z ambon we wszystkich świątyniach naszej 
Archidiecezji w Niedzielę Trójcy Świętej, 16 czerwca 2019 r.  
 
2. Ksiądz Arcybiskup bardzo dziękuje Księdzu Karolowi Łabendzie – Dyrektorowi Pieszej 
Pielgrzymki Szczecińsko-Kamieńskiej, za pomoc w przygotowaniu niniejszego Słowa.  
 


