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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Ewangelia wg św. Jana (J 16,12-15)
„Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie.
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam
oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.
Ile to razy w życiu, każdy z nas, kreślił
na sobie znak krzyża, wymawiając przy
tym te przenajświętsze imiona Niepojętej
Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ile
razy wypowiadamy w naszym życiu,
choćby nawet w ciągu jednego dnia tę
piękną modlitwę uwielbienia Pana: chwała
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak
była na początku teraz i zawsze i na
wieki wieków, amen. Pamiętajmy, że On
godzien jest tej chwały i Kościół Święty
zawsze będzie wychwalał swego Boga,
opiewając
Trójcę
Przenajświętszą,
wiedząc, że dzieło stworzenia i odkupienia
jest Jej dziełem. Choć doskonale wiemy,
bo pewnie nieraz zadawaliśmy sobie
pytania dotyczące tej wielkiej tajemnicy:
Trójjedynego Boga. Boga w Trzech
Osobach. Możemy pójść w naszym
rozważaniu za wielkim ojcem Kościoła –
św. Augustynem, tłumaczącym na ile może
tę tajemnicę. Pisał on: Światłością jest
Ojciec, światłością jest Syn, światłością

jest Duch Święty. Razem jednak nie
stanowią trzech światłości, lecz jedną
światłość. Dlatego mądrością jest Ojciec,
mądrością Syn, mądrością Duch Święty, a
razem nie są trzema mądrościami, lecz
jedną mądrością. A ponieważ tym samym
jest w niej być, co być mądrością, przeto
Ojciec i Syn i Duch Święty są jedną istotą.
A że nie jest tam czymś innym być i być
Bogiem, więc jest Jeden Bóg: Ojciec Syn i
Duch Święty. Kiedy więc wystarczyło
zrozumieć w przybliżeniu to co się mówi,
przyjęto ten sposób wyrażania się, aby coś
odpowiedzieć na pytania: „co to są za
Troje?” Co za „Troje” wyznaje nasza
wiara? Co za „Troje” wyznaje nasza
wiara, kiedy twierdzi, że Ojciec różni się
od Syna, a Duch Święty – Dar Boży – różni
się od Ojca i Syna? Kiedy więc stawia się
pytanie: Co to są za „Troje”, albo: kim są
Ci „Trzej” , staramy się wymyślić jakieś
specyficzne miano ogólne, które by objęło
tę potrójną rzeczywistość(…).
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PONIEDZIAŁEK – 27.05.2013
7.00 - Za + Mariana Kulikowskiego, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + syna Witolda Lokajewskiego w r. ur. i + ojca Jana Konik w 37 rocz. śm. oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fat. i św. o. Pio... w int. Katarzyny z ok. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
WTOREK – 28.05.2013
7.00 - Za + Iwonę Strzałek, ++ z rodziny Makowskich i d. w c.
18.00 - Za + teściową Janinę w 15 rocz. śm. i ++ z rodzin Tyszkiewicz i Musioł.
- Za + męża Jana Matuszczak , ++ z rodziny z obu stron i d. w cz.
ŚRODA – 29.05.2013 – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 - Za + Józefa Stawinoga, ++ z rodziny i d. w c.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + syna Dariusza w rocz. ur., ++ rodziców Anielę i Emila, szwagra Mariusza i Marcina,
++ sąsiadów Golec i ++ z rodziny.
- O łaskę wiary w pewnej intencji.
CZWARTEK – 30.05.2013 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7.00 - Za + Józefa Sienkiewicz, ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Msza św. do czterech ołtarzy w intencji Parafian.
- Za + Gabrielę Buchta, ++ siostry i braci, ++ rodziców i ++ z pokrew.
11.15 - Za ++ rodziców Mariannę i Czesława Falenta i + męża Stanisława Łata.
15.00 - Za + Jerzego Angielskiego, ++ z rodziny i d. w c..
PIĄTEK – 31.05.2013 – święto Nawiedzenia NMP
7.00 - Za syna Eugeniusza i ++ z rodziny.
18.00 - Za dusze w cz. c.
- Za + ojca Stefana Sowińskiego, matkę Janinę oraz teściów Annę i Franciszka Dubaj i ++ z
rodz.
I SOBOTA MIESIĄCA – 1.06.2013 – wsp. św. Justyna, męczennika
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
15.00 - ślub rzymski: Wojciech Maślanka – Natalia Lysek
18.00 - Za + siostrę Annę, ++ rodziców Martę i Hieronima, + brata Antoniego, siostry Teresę,
Jadwigę i Łucję, ++ z pokrew. i o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ Różę i Pawła Lokocz, + syna Jerzego, ++ rodziców oraz + Helmuta Romfed.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.06.2013
7.00 - Za + męża Kazimierza Grudzińskiego w 5 rocz. śm. i d. w cz.
8.30 - Za + męża i ojca Jerzego w 2 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. córki Małgorzaty z ok. 25 rocz. ur. oraz o błog. Boże w
rodzinie.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat... z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. w życiu
osobistym i rodzinie z ok. 70 ur. Edwarda.
- Do B. Op. i MB Fat. i Aniołów Stróżów... w int. Agatki i Zuzi oraz o błog. Boże dla
rodziców.
11.15 - I ROCZNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ.
12.15 - Chrzest: Rudnicka Kinga, Prokop Artur, Żyła Aleksandra, Puzik Weronika, Prins Roos,
Wirski Paweł.
15.00 - Za + matkę Zofię Kowolik w rocz. śm., + ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z
rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Dominika i 40 rocz. ur. Sabiny oraz za wszystkich
++ z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo majowe.
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♦ Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Kończy się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
Dzisiaj po Mszy św. ks. Kamil będzie udzielał błogosławieństwa Prymicyjnego.
♦ Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Nabożeństwo majowe dla

dzieci komunijnych i dla parafian będzie o godz. 16.30. W Białym Tygodniu
zapraszamy dzieci i rodziców na Mszę św., która jest wspólnym dziękczynieniem za
dar Bożego życia i jego owoce.
W poniedziałek pielgrzymka dzieci komunijnych na Górę św. Anny.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Msze św. o godz. 7.00; 8.30; 11.15; 15.00 – nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
O godz. 8.30 uroczysta Msza św. z procesją do czterech ołtarzy. W tym dniu lud
chrześcijański składa publiczne świadectwo wiary i pobożności. Zapraszamy
wszystkie poczty sztandarowe, grupy modlitewne, Służbę Liturgiczną, Dzieci
Maryi oraz panów do baldachimu i lampionów procesyjnych. Dzieci komunijne
i rocznicowe zapraszamy do niesienia symboli religijnych i sypania kwiatków.
Wzdłuż całej trasy procesji prosimy przystroić okna i balkony. Przez całą oktawę
Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej będzie procesja
eucharystyczna wokół kościoła.
♦ W uroczystość Bożego Ciała, w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego
odbędzie się Koncert Uwielbienia jako forma modlitwy o dar wiary dla dzieci i
młodzieży. Początek o godz. 19.30, zakończenie w godzinie Apelu Jasnogórskiego.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. i nabożeństwo z
rozważaniem tajemnicy różańcowej. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ IV Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę Św. Anny
wyruszy z Gogolina w najbliższą sobotę tj. 1 czerwca o godz. 9.00, zbiórka przy
kościele parafialnym.
♦ W niedzielę o godz. 11.15. Msza św. dla dzieci z klas IV z okazji I Rocznicy
Komunii św. Spotkanie i próba dla dzieci będzie we wtorek o 16.00.
♦ Spowiedź św. dla dzieci rocznicowych i ich rodziców w sobotę:
 godz. 16.00 – chłopcy; z rodzicami
 godz. 16.45 – dziewczynki z rodzicami
♦ W niedzielę, 2 czerwca 2013 r., w całej Polsce obchodzimy Święto
Dziękczynienia pod hasłem „Dziękujemy za łaskę wiary”. W tym dniu, przed
kościołem zbiórka do puszek na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
♦ W niedzielę 2 czerwca Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na
Górę św. Anny. O godz. 11.00 uroczysta Msza św. w Grocie Lurdzkiej.
♦ Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu.
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DLACZEGO MÓWIMY – NIE…
Jak uzasadniają i tłumaczą ludzie to, że stronią od Komunii
świętej? Spotykamy wiele prób wytłumaczenia tej postawy.
Zwróćmy uwagę na najbardziej typowe. Jedni boją się, by ich nie
wzięto za pobożnisiów, inni nie idą do Komunii świętej z lenistwa.
Jeszcze inni mają zbyt słabą wiarę. Żywa wiara prowadzi zawsze do
spotkania z Chrystusem Panem. Wiara martwa – tak często
spotykana, pozwala obywać się bez Niego. Dopiero gdy przyjdzie
trwoga poszukuje się drogi do Pana Boga. Najbardziej pospolite jest
jednak jedno uzasadnienie. Są tacy, co mówią: „Nie idę do komunii
świętej, bo mam grzechy”. Przyjrzyjmy się temu poważnie. Rzeczywiście grzech jest
poważną przeszkodą do spotkania z Eucharystycznym Jezusem. Przeszkodą zasadniczą.
Ale są też różne grzechy. Powszednie i śmiertelne. Bardzo często myśli się o grzechach
codziennych. Popełniamy je wszyscy i to często. Ale akt żalu doskonałego, każdy dobry
czyn miłości miłosiernej, słuchanie bądź czytanie Słowa Bożego, pobożne odmówienie
Koronki do Miłosierdzia Bożego lub innej modlitwy gładzi te grzechy. Oczyszcza.
Jest wreszcie we Mszy św. forma pokuty – spowiedź powszechna i prośba po niej
zaniesiona przez Kościół, aby Bóg nam grzechy przebaczył. I tak się dzieje. I wtedy
droga do Komunii św. jest dla nas otwarta. Nie trzeba spowiadać się codziennie, aby móc
przyjmować Komunię św. On sam nas oczyszcza, gdy skruszeni i z głębokim żalem w
sercu przychodzimy do Niego by karmić się Chlebem Życia.
Czyżby Komunia święta miała być tylko dla doskonałych, dla ludzi bez skazy. Dla
takich, co już żadnego grzechu nie popełniają? Czy Chrystus nie wie o tym, że jesteśmy
słabi i grzeszni? A przecież wzywa nas wszystkich, mówi wprost: Nie potrzebują lekarza
zdrowi, ale ci, którzy źle się mają ( Łk 5,31). Na dobrą sprawę świętym mniej jest
potrzebna łączność z Chrystusem Eucharystycznym niż nam. Oni potrafią ją osiągnąć na
tysiąc sposobów, bo są bliżej Chrystusa niż my.
Komunia święta jest ułatwieniem i pomocą dla nas, zwykłych ludzi, grzesznych i
słabych, którzy, by tę jedność z Chrystusem osiągnąć i w niej trwać muszą włożyć wiele
wysiłku i starań. A przecież dobrze wiemy, jak bardzo cenili sobie wielcy świeci
możliwość przyjmowania Komunii świętej codziennie. A my mielibyśmy ją
zaniedbywać. Dlaczego? Ceńmy sobie ten największy skarb, który zostawił na Jezus
Chrystus dla naszego uświęcenia i zbawienia.

Cała Wspólnota Parafialna dziękuje Panu Jezusowi za dzieci, które
dzisiaj po raz pierwszy przyjęły Go do swojego serca i zapewniamy o
modlitwie aby zawsze wiernie wraz z swoimi najbliższymi trwali
przez całe życie przy Jezusie. Niech radość pierwszego dnia przyjęcia
Jezusa udziela się jak najczęściej w życiu tych dzieci. W tym roku do
I Komunii Św. przystąpiło 63 dzieci.
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