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Człowiek chce kochać i być kochanym. Ty i ja chcemy doświadczać tego, 

że ktoś nas kocha i komuś na nas zależy. Jednak często przychodzi 

rozczarowanie. Zamiast miłości, która szuka dobra drugiej osoby, szukamy 

samych siebie i egoistycznego zaspokojenia własnych potrzeb. Nie chcemy 

poświęcać się dla bliźniego, tylko oczekujemy poświęcenia z drugiej strony. 

Zamiast hojności w miłości jest skąpstwo i zimna kalkulacja. Zamiast dialogu 

przepełnionego miłością - krzyk kłótni. W dniu dzisiejszym celebrujemy 

tajemnicę jedynego Boga. Ten Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym – są

to trzy osoby, ale Bóg jest jeden. Uroczystość Trójcy Św. mówi nam, że Bóg 

jest wspólnotą Osób zjednoczonych miłością. Jest Ojciec, do którego się modlę 

odmawiając Modlitwę Pańską, jest Syn, który dał mi odkupienie, 

usprawiedliwienie, jest Duch Święty, który żyje w nas i daje życie Kościołowi. 

To przemawia do naszego serca, ponieważ znajdujemy tę tajemnicę zawartą w 

owym wyrażeniu św. Jana: „Bóg jest miłością”. Ojciec jest miłością, Syn jest 

miłością, Duch Święty jest miłością. A ponieważ jest „miłością”, Bóg, chociaż 

jest jeden i jedyny, nie jest samotnością, lecz komunią, między Ojcem, Synem 

i Duchem Świętym. Trójca Święta to nie jest jakaś daleka rzeczywistość. To 

Bóg, który chce być obecny w naszym myśleniu i działaniu. Bóg nie chce być 

tylko „obiektem westchnień” ludzi, ale sam pokazuje człowiekowi, jak mocno 

go kocha i jak bardzo za nim tęskni. Poprzez chrzest zostaliśmy zanurzeni w 

życie Trójcy Świętej. Człowiek staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, 

żyje z innymi i dla innych. Z tajemnicy Trójcy Świętej płynie dla nas bardzo 

ważne przesłanie: „Kochaj, buduj więzy z innymi, pielęgnuj komunię osób w 

rodzinie, we wspólnocie zakonnej i w Kościele! Spójrz głęboko w oczy swoim 

bliskim, przyjacielowi, przełożonej czy współ-siostrze. Usiądź razem przy stole,

bądź dla nich i porozmawiaj szczerze”. Możemy wprawdzie mieszkać razem, iść

tą samą drogą przez życie, ale nasze osoby może dzielić coraz większa 

przepaść. Zalew powierzchowności uniemożliwia wtedy rozmowę, która krzepi i

odnawia. Dlaczego dzisiaj wzrasta popularność psychoterapeutów? Bo w 



codziennych relacjach nie potrafimy ze sobą rozmawiać, ponieważ trudno jest 

słuchać. Ludzie płacą krocie za to, aby w przyjaznej atmosferze być 

wysłuchanymi i zaakceptowanymi. I to pomimo tego, że mają obok siebie 

męża, żonę, dzieci, przyjaciół. Na portalach społecznościowych mnóstwo ludzi 

spędza większość czasu. Wymieniają się argumentami, dyskutują o świecie, 

zarażają innych ekshibicjonizmem, wołając w ten sposób o uwagę ludzi, 

których nie widzą. Ale niewiele z tego wynika, bo to płytkie rozmowy, bez 

twarzy, anonimowe. Dialogi nieautentyczne i pozbawione miłości. Aby uwierzyć

w miłość Trzech Osób Boskich, najpierw trzeba zejść do naszego serca, by z 

niego mówić i dawać się innym jak chleb. Trójca Przenajświętsza chce, abyś 

dziś na nowo uwierzył, że jesteś kochany i możesz – dzięki miłości Bożej – 

kochać innych miłością hojną, uprzedzającą, pełną poświęcenia. Bóg zaprasza 

ciebie i mnie, byśmy zawierzyli Jego miłości. Dlatego nie bójmy się żyć miłością

pochodzącą od Boga. 
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