PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12.06.2022 – 19.06.2022
Niedziela – 12.06.22, Uroczystość Najświętszej Trójcy
Kolekta na cele remontowe w naszej Parafii
7.20 – Krótka historia naszej diecezji
7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek w kol. r. śm. ze wspom. ++ rodziców
z obu stron.
10.30 – Suma: Za + Łukasza Janiak w kol. r. śmierci.
Chrzest dziecka: Adam Jan Rajski.
15.00 – Nieszpory niedzielne.
Poniedziałek – 13.06.22, Dzień fatimski
18.00 – Msza św. ku czci Matki Boskiej Fatimskiej za żyjących i ++ członków
Żywego Różańca. Nabożeństwo i procesja fatimska.
Wtorek – 14.06.22,
6.30 – Za + Henryka Błaszczyk w I rocznicę śmierci.
Środa – 15.06.22, Msza szkolna
17.30 – Spowiedź przed uroczystością Bożego Ciała
18.00 – Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą
opiekę, zdrowie i wstawiennictwo Matki Najśw. Królowej w int.
rodziny Karwat.
Czwartek – 16.06.22, Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej
8.00 – Ku czci Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej za wszystkich Parafian.
Procesja Bożego Ciała do 4 ołtarzy.
10.30 – Za + żonę Martę Bonsz, + brata Piotra, szwagra Jana oraz ++ rodz.
Bonsz i Drost.
Piątek – 17.06.22,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za++ rodz. Otylię i Pawła Jezusek, brata Lotara, szwagra Kazimierza
i ++ pokrew.
Sobota – 18.06.22
7.00 – Za ++ Gertrudę i Rudolfa Zielińskich, ich rodziców i rodzeństwo.
10.00 – Spotkanie podsumowujące rok katechezy przyparafialnej dla
uczniów klas VI i VII Szkół Podstawowych.
17.00 – w jęz. pol.: Ku czci NMP Królowej z podziękow. za otrzym. łaski z
okazji 25 r. urodzin i 15 – lecia posługi ministranckiej Dominiki
Cedzich o Boże błog. i opiekę Matki Najśw. na dalsze lata życia.

Niedziela – 19.06.22, XII Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby naszej Parafii
7.20 – Krótka historia naszej diecezji
7.30 – Ku czci Matki Boskiej Opolskiej w 35 r. święceń kapłańskich księdza
proboszcza Jerzego Tomeczka z podziękow. i prośbą o błog. w pracy
duszpasterskiej i zdrowie ze wspomnieniem ++ rodziców.
10.30 – Suma: Do B. Op. i NMP Królowej dziękczynna za otrzymane łaski z
ok. 70 r. urodzin o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Urbasik.
Chrzest dziecka: Eryk Dominik Kluge.
Procesja eucharystyczna wokół kościoła.
Wolne intencje w czerwcu: 21, 27, 29.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w
Jednego Boga w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości
naszego rozumu i pozostaje dla nas wielką tajemnicą. Najprostszym jej
wyznaniem jest modlitwa „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu (…), a
także znak krzyża. Dziś kończy się okres wielkanocnej Komunii Świętej.
2. Jutro, 13 czerwca, Msza Święta o godz. 18.00 a po niej nabożeństwo
fatimskie – serdecznie zapraszamy!
3. W środę o 17.30 spowiedź przed Bożym Ciałem a o 18.00 msza szkolna:
zapraszam dzieci i młodzież (nie ma jeszcze wakacji).
4. W czwartek, 16 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez udział
w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie
eucharystycznym. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy
Świętej o godz. 8.00. Proszę o przygotowanie ołtarzy, włączmy się czynnie w
przygotowanie procesji, niech będzie to wyraz naszej miłości do Zbawiciela.
Zapraszam do niesienia chorągwi, sztandarów, baldachimu, dziewczynki do
sypania kwiatów. Może znajdzie się grupa młodzieży, która wzięłaby na
procesję figurę Matki Boskiej? (proszę o wcześniejszy kontakt).
5. W Boże Ciało wieczorem o godz. 19.00 na Górze św. Anny w grocie
Jubileuszowe Uwielbienie Pana. Jeśli znajdzie się grupa chętnych to możemy
pojechać busem na to modlitewne spotkanie. Zgłoszenia u ks. proboszcza.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego
błogosławieństwa, mądrości i gorliwości w podejmowaniu codziennych
obowiązków oraz doświadczenia bliskości Boga w drugim człowieku.
7. Pielgrzymka do Nysy oraz Sanktuarium św. Rity w Głębinowie została
przełożona na wtorek 21 czerwca. Można się jeszcze zgłaszać.

SENTENCJA TYGODNIA
My poruszamy Serce Boże. Ale modlitwa do Boga to nie tylko słowa prośby;
wymaga także przemiany słów w czyny, aby w naszych rozmodlonych sercach
zrodziła się iskra Bożej radości, radości z Ewangelii, i wzniecała w innych
sercach gotowość powiedzenia «tak»”. abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Żyd ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem.
- Gdzie pan jedzie? – pyta go inny podróżny.
- W podróż poślubną…
- A gdzie żona?
- Ona już była…
ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
W roku 2009 z uwagi na osiągnięty już wcześniej kanoniczny wiek emerytalny,
papież Benedykt XVI przyjął rezygnację abp. alfonsa Nossola z obowiązków
Biskupa opolskiego. 14 sierpnia 2009 r. ogłoszono decyzję o papieskiej
nominacji nowego pasterza naszej diecezji ks. prof. dr. hab. Andrzeja Czai.
Dwa tygodnie później, 29 sierpnia w katedrze w Opolu odbyły się
święcenia nowego biskupa opolskiego Andrzeja Czai oraz jego ingres. w
uroczystościach wzięło udział 27 biskupów. głównym szafarzem święceń był
ustępujący z urzędu ks. abp alfons Nossol, a współkonsekratorami byli: ks. abp
Damian Zimoń – metropolita katowicki oraz ks. bp Jan Wieczorek – biskup
gliwicki. Rozpoczął się nowy rozdział w historii diecezji opolskiej.
Wyrazem troski nowego biskupa o serca swoich diecezjan było
wprowadzenie już na początku października 2009 r. całodziennej okazji do
Sakramentu Pokuty w katedrze opolskiej. W Uroczystość Najświętszego Ciała i
krwi Pańskiej w 2010 r. na osiedlu Armii Krajowej w Opolu odbył się pierwszy
koncert Uwielbienia. w październiku tego samego roku, na Wydziale
Teologicznym UO ruszył nowy kierunek studiów – muzykologia, a w połowie
kwietnia 2011 r. biskup opolski erygował Diecezjalny Instytut Muzyki
Kościelnej w Opolu, który wśród licznych zadań kształci również muzyków
kościelnych.
(Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca)
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Liturgia Niedzieli Trójcy Przenajświętszej pełna jest zachwytu wobec Tajemnicy
Bożego życia i zaprasza do uwielbienia Trójjedynego Boga. W modlitwie dnia Kościół
przypomina nam, że Bóg objawił tajemnicę swego życia najbardziej i ostatecznie
przez zesłanie na świat swojego Syna, Słowa Prawdy i Ducha Uświęciciela. Z
objawienia tego jasno wynika, że jeden Bóg jest w trzech Osobach – co bardzo prosto
wyraża trzecia z sześciu podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej – są trzy Osoby
Boże: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Starym Testamencie prawda ta była
jeszcze zakryta i nie można się jej było nawet domyślać. Dopiero z perspektywy
Nowego Testamentu w słowie Boga i w Bożej mądrości, którymi posługiwał się Bóg,
dokonując dzieła stworzenia, można dopatrywać się Syna Bożego i Ducha Świętego.
W Ewangeliach na wielu miejscach mowa jest o trzech Boskich Osobach –
choćby nad Jordanem – gdy Duch w postaci cielesnej, niby gołębica, unosił się nad
Jezusem, a z nieba dał się słyszeć głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie”. Także przy rozesłaniu uczniów Jezus mówił „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. We
fragmencie dziś czytanym Jezus mówi do swoich uczniów o Duchu Prawdy, który
doprowadzi ich do całej prawdy i o swoim Ojcu – że wszystko, co ma Ojciec jest Jego
udziałem. Od samego początku stało się więc dla chrześcijan wiadome, że Bóg jeden,
w którego uwierzyli i wierzą, jest w Trzech Osobach. Ludzkiemu rozumowi trudno
jednak ową tajemnicę życia Bożego do końca ogarnąć. Zasadnicze ustalenia rozumu
oświeconego wiarą, czyli owoce refleksji teologicznej, przekazuje nam Kościół w
prefacji z dzisiejszej uroczystości: „Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem
Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz
przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu
wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o
Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność
Osób, jedność w istocie i równość w majestacie”.
Z tego pouczenia wynika, że odrębność Trzech Osób nie wyklucza jedności w
Bogu, której źródłem jest jedna Boska natura i ona też jest podstawą równości w
majestacie tychże trzech Osób. Gdy rozum jedynie tyle zdolny jest wyrazić, wiara
skłania nas do uwielbienia Boga: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – jak
była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Trzeba to jednak czynić nie tylko
słowem, lecz nade wszystko życiem. Niech życie nasze będzie chwałą Ojca i Syna, i
Ducha Świętego! bp Andrzej Czaja

