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Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

który nieraz machinalnie i pośpiesznie składacie na czole, na sercu
życiodajnym i na ramionach, będzie bardziej rozumiany i z rozwagą
czyniony. To jest modlitwa potęgi, odkupienia, modlitwa Trójcy
Przenajświętszej - Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.
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Zapisz: Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie,
Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie,
Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie.

Bóg Wszechmogący mówi przez swoją umiłowaną duszę
"Centurię" - Zofię Nosko :
Centuria z książki " Orędzia Zbawienia" Tom II.
[152] 2.VI.1984 r. Jam Jest wiecznie Święty w Trójcy
Przenajświętszej. Byłem wśród was, żyłem jak każdy z
was. Za was i dla waszego zbawienia ofiarowałem Siebie.
Góra Golgota i Krzyż, to ołtarz, gdzie odprawiłem
Najświętszą Mszę Nowego Pojednania i Nowego
Testamentu.
Zofia Nosko
Od tej chwili świątynia Jerozolimska została ogołocona z
1920-1996
majestatu i łaski Boga. Jej ofiary tam składane nie miały
dalszej potrzeby istnienia.
Moje Najświętsze Ramiona rozpięte na Drzewie Krzyża umocniły
najkrótszą modlitwę, która po wasze czasy składana jest Przenajświętszej
Trójcy: W Imię Ojca, W Imię Syna, w Imię Ducha Świętego. Poprzez te
krótką modlitwę Krzyża Świętego uwielbiona została na wieki Trójca
Przenajświętsza. Głową i potęgą łącząca Niebo i ziemię jest Bóg Ojciec.
Żywotem wiecznym i zbawieniem świata całego jest Syn Boży. Mocą,
światłem i zrozumieniem Nowego, Świętego Testamentu jest Duch Święty.
W Krzyżu świętym jesteście wszyscy umocnieni przez łaskę wielkiej
miłości Trójcy Przenajświętszej. Dlatego proszę was, niech Krzyż święty,

Kto tego nie uznaje, ten nic nie uznaje. Kto tego nie uznaje, ten nic nie
pojmuje. Ja, Bóg, od wieków Jestem w Troistej Osobie. Ja o Sobie mówię
tak: Jesteśmy, wychodzimy, wchodzimy — zawsze w liczbie mnogiej a nie
pojedynczej. Gdy świątynia Jerozolimska stała się dla Mnie
obrzydliwością i miejscem przykrym, powiedziałem: — wychodzimy stąd.
Ja jestem tym, który wiecznie jest. We Mnie mieszka zawsze Najświętsze
Słowo Moje, które przyoblekło ciało z Niepokalanej Dziewicy Maryi
Panny. Duch Mój Święty i Słowo Święte - to wieczna mądrość, siła, moc,
światło. Obejmujemy wszystko, tworzymy i sprawiamy. Otrzymałaś
wielką tajemnicę Prawdy Świętej !
Przekaż tym, którzy mają wątpliwości co do Trójcy Przenajświętszej.
Przez Nią i w Niej wszystko powstało, wiecznie jest i trwa. Amen .
,,Centuria" - Zofia Nosko, lekarka chorób płucnych ze Szczecina, urodzona w
święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8. 12. 1920 r. zmarła 5.12.1996 r. Pozostawiła po sobie 5 tomów książek - proroctw
mistycznych ( dotychczas wydanych) , które zaczynają się wypełniać.

Pan Jezus do św. siostry Faustyny :
Napisz: Jestem Święty Po Trzykroć i brzydzę się najmniejszym
grzechem. Nie Mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy
żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką Mam ku niej.
Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim
ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce
Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi
poili serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że
św. siostra
żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym
Faustyna
sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie.
Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i
cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią
wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję
im, czego pragną. – Słowa z dzienniczka św. siostry Faustyny [1728 (90)]
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Z Apokalipsy św. Jana :
Doznałem natychmiast zachwycenia:
A oto w Niebie stał tron
i na tronie [ktoś] zasiadał.
3
A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,
a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
4
Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony,
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców,
odzianych w białe szaty,
a na ich głowach złote wieńce.
5
A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy,
i płonie przed tronem siedem lamp ognistych,
które są siedmiu Duchami Boga.
6
Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu,
a w środku tronu i dokoła tronu
cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu:
7
Zwierzę pierwsze podobne do lwa,
Zwierzę drugie podobne do wołu,
Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
8
Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i
wewnątrz są pełne oczu,
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.
9
A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie
Zasiadającemu na tronie,
Żyjącemu na wieki wieków,
10
upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie
i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków,
i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
11
"Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone".
2

- Ap. [4 , 2-11] http://www.biblia.pl/rozdzial.php?id=1092
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MODLITWA DO TAJEMNICY TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ :
O Boże, w Trójcy Jedyny, cała ludzkość jęczy pod ciężarem grzechów i woła
potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego. Boże, w Trójcy Jedyny,
ratuj nas przez moc Twej Tajemnicy; ulecz rany grzesznej duszy naszej i nie
pozwól, aby zginęło tak wiele dusz. Niech Miłość i Miłosierdzie ogarnie świat
cały. Nie pozwól, o Panie, aby nadal brzemię grzechu panowało nad światem.
O Boże, w Trójcy Jedyny, do kogo pójdziemy? Ciebie, o Boże, Ojcem zwać
chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z drogi nieprawości wrócić pragniemy,
w Tobie Ojcze, ratunku szukamy, z wielkim lękiem do Ciebie się zbliżamy, bo
pragniemy kochać Ciebie.
Bożymi dziećmi Twoimi jesteśmy; ogarnij nas, o Boże Swoją miłością i
wyzwól nas z grzechu ciemności; daj nam światło Boże i Ducha Bożego.
O Boże, w Trójcy Jedyny, daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie,
niech zajaśnieje świat Światłem Bożym, a niewola grzechu niech przestanie
istnieć.
O Królu i Panie, przyjdź do naszych serc i Króluj, bo Tyś naszym Bogiem i
Zbawicielem naszym. W Tobie, o Boże, nadzieja i ufność nasza. Króluj nam ,
Boże w Trójcy Jedyny, a moc Twej Tajemnicy niech ogarnie świat cały. Amen

Nabożeństwo „ Trzech Zdrowaś Maryjo”
Początki tego nabożeństwa sięgają pierwszych wieków Kościoła. Matka Boża
obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie, że ustrzeże od grzechu
śmiertelnego w danym dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę w tym dniu
rano i wieczorem. Modlitwą tą uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą.
Najświętsza Maryja Panna jest arcydziełem stwórczym Boga, aby jeszcze
doskonalej zajaśniało Jego nieskończone Miłosierdzie względem
grzeszników.
Modlitwa:
Dziękuję Ci Trójco Przenajświętsza za potęgę udzieloną Najświętszej
Maryi Pannie.
Zdrowaś Maryjo…
Dziękuję Ci Trójco Przenajświętsza za mądrość udzieloną Najświętszej
Maryi Pannie.
Zdrowaś Maryjo…
Dziękuję Ci Trójco Przenajświętsza za słodycz i miłosierdzie udzielone
Najświętszej Maryi Pannie.
Zdrowaś Maryjo…
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