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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28,16-20)
„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi
słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Jeśli zostałem włączony w Trójcę
Świętą, to nie po to, by tę tajemnicę pojąć,
ale po to, by tą tajemnicą żyć, by
obcowanie z tajemnicą ożywiało moje
serce i całe moje życie.
Święty Augustyn, zmagając się z
prawdą o Trójcy Świętej, szedł brzegiem
morza. Spotkał chłopca, który przenosił w
muszelce wodę z morza do małego dołka
na plaży. - Co robisz? - zapytał go. Przelewam morze do dołka. - Przecież to
niemożliwe. A czy myślisz, że możliwe
jest zrozumienie tajemnicy Trójcy? zapytał Augustyna Chrystus, ukryty pod
postacią spotkanego chłopca.
Jeśli zostałem włączony w Trójcę
Świętą, to nie po to, by tę tajemnicę pojąć,
ale po to, by tą tajemnicą żyć, by
obcowanie z tajemnicą ożywiało moje
serce i całe moje życie. Jak kontemplować
tę tajemnicę? Przede wszystkim robiąc
znak krzyża. Nasze codzienne wezwanie

Trójcy Przenajświętszej i ogarnięcie swego
ciała ma nam przypominać nasz chrzest. To
w ceremonii chrztu po raz pierwszy
zostaliśmy liturgicznie naznaczeni krzyżem
i przez ten znak przyjęci do wspólnoty
Kościoła. Duch Święty włączył nas we
wspólnotę Trójcy.
Żegnając się uświadamiam sobie tę
podwójną przynależność do Boga i do
Kościoła. Mówiąc „W imię Ojca...” proszę,
bym mógł żyć, poznawać, kochać w mocy i
jedności z Ojcem, Synem i Duchem
Świętym. Wołam do Osób, które mnie
kochają i chcą mnie obdarować, czyli od
razu odpowiadają. Znak krzyża jest więc
także zgodą, aby przyjąć Trójcę na nowo.
To oni chcą wejść: „Przyjdziemy do mego,
i będziemy u niego przebywać” - Ojciec i
Syn w Duchu Świętym. Przyjdziemy, jeśli
zapragniesz Nas przyjąć i żyć nie dla
swojej,
ale
Naszej
chwały.

CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW.
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PONIEDZIAŁEK – 1.06.2014
7.00 - Za + Emila i dusze w czyśćcu
18.00 - Za + męża Jerzego w 4 rocz. śm., ++ rodziców, teściów, szwagierkę Jadwigę i ++ z rodziny.
- Za + brata Zenona Sójka
WTOREK – 2.06.2015
7.00 - Za + ojca Adama Rawskiego, + jego żonę Martę, ++ z rodziny Rawski, Leliwa i d. w c.
18.00 - Za + matkę Zofię Kowolik w kol. rocz., + ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z rodziny
Kowolik, Kowalczyk, Burdzy i Szczygieł.
- Za + Roberta Palus w 1 rocz. śm., ++ z rodziny oraz o błog. Boże dla jego żony i dzieci.
ŚRODA – 3.06.2015
7.00 - Za ++ rodz. Hildegardę i Roberta, dziadków Reginę i Józefa, ++ z rodz. i pokre. oraz d. w c.
18.00 - Za + Za + mamę Stanisławę, ojca Andrzeja, ++ braci i siostry, + 2 bratanków.
- Za + Różę Burzan w 8 rocz., + męża i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 4.06.2015 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7.00 - Za + męża Kazimierza Grudzińskiego w 7 rocz. i dusze w czyśćcu.
- Do B. Op. i MB Fat…z ok. 50 r. ur. Krystyny oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci z rodzinami i
dla całej rodziny.
8.30 - MSZA Św. ZA PARAFIAN Z PROCESJĄ DO CZTERECH OŁTARZY.
11.15 - Za + Manfreda oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa.
15.00 - Za + Krzysztofa Milaniak, + brata Piotra Lokocz, szwagra Wilhelma Lebek, + mamę Stanisławę
oraz za ++ rodziców Milaniak i Kucman
I PIĄTEK miesiąca – 5.06.2015
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Do B. Op. i MB Fat. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Ks. Marcina
18.00 - Za ++ rodz. Julię i Alojzego Kubik z ok ur.,mamę Elżbietę Szrajber, Janinę i Zygmunta Dziubek,
brata Karola i Helmuta, ciocię Martę Joszko i ++ z pokrew.
- Za + syna Macieja w kolejną rocznicę śmierci.
I SOBOTA miesiąca – 6.06.2015
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + ojca Zygmunta.
11.00 - Msza św. ślubna Kowalczyk Patryk i Solecka Olga.
18.00 - Za + Emila i Apolonię Burczek, syna Stefana, synową Krystynę oraz Jana Stokowy i ++ z rodziny.
- Za + Józefa Tausznik i ++ rodziców z obu stron, ++ braci i dusze w czyśćcu.
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.06.2015
7.00 - Za + mamę Marię Przyślak, teścia Andrzeja, ++ z rodziny i pokrew. z obu stron oraz dusze w
czyśćcu.
8.30 - Za + Mariusza w 1 rocz. śmierci.
- Za + męża Mariusza, ++ teściów Gabrielę i Stanisława oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Za + syna Marcina z ok. ur., ++ z rodziny Łupina i Koprek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za ++ rodz. Janinę i Mariana Darmetko, ++ rodzeństwo, szwagra, wnuczkę Martynę i + z rodziny.
11.15 - Za ++ rodz. Leokadię i Jana Studzińskich, Idziego i Stanisławę Ślęzak oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
- Za + męża Ryszarda Kuzia w rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron,++ z pokrew oraz ++
rodziców Monikę i Witolda i dusze w czyśćcu.
15.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Mariana Nowakowskich, Jadwigę i Edwarda Gireń, i + brata Jana
Gireń.
- Do B.Op. i MBFat…z ok. 15 rocz. ślubu Anety i Mariusza oraz o błog. Boże dla synów
Mateusza i Michała i o błog Boże dla całej rodziny.
16.00 - Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
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♦ Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas spowiedzi i Komunii św.
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

wielkanocnej. O godz. 16.00 zakończenie nabożeństw majowych.
We wtorek o godz. 16.00 spotkanie dzieci komunijnych i rocznicowych w ramach
przygotowania do uroczystości Bożego Ciała.
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. Prosimy parafian o
przystrojenie okien i balkonów wzdłuż całej trasy procesji.
Przez całą oktawę Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej będzie procesja
eucharystyczna wokół kościoła, serdecznie zapraszamy do udziału.
W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.30 na Placu przy kościele Przemienienia
Pańskiego w Opolu rozpocznie się Koncert Uwielbienia. Biskup Opolski Andrzej
Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego uwielbiania Pana Jezusa oraz do
żarliwej modlitwy za dzieci i młodzież oraz o świętość naszych rodzin. Zakończenie
koncertu w godzinie Apelu Jasnogórskiego.
I Piątek miesiąca – Dzień Bożego Miłosierdzia, czcimy Najświętsze Serce Pana
Jezusa. O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów
naszej parafii i budowniczych kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego Godzinki ku czci Męki Pańskiej i adoracja Najśw. Sakramentu. O godz. 17.30
nabożeństwo. Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków
Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy
różańcowej. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.

♦ W przyszłą niedzielę, 7 czerwca 2015 r., w całej Polsce obchodzony będzie kolejny

Dzień Dziękczynienia pod hasłem „ Królowo Rodzin – dziękujemy i zawierzamy”. W
tym dniu, przed kościołem zbiórka do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej w
Warszawie.
♦ Od poniedziałku rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony Najśw. Sercu Pana
Jezusa. Zachęcamy do szczególnej troski o pełne życie sakramentalne. Niech każda
Msza św. owocnie przeżyta będzie źródłem Bożej mocy i siły, by po Bożemu
rozwiązywać problemy, które niesie życie. Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
codziennie po Mszy św. wieczornej.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławionej i dobrej niedzieli oraz obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu.
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BOŻE CIAŁO - ŚWIĘTO EUCHARYSTII
W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół
obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Godne uwagi jest to, że
najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała „festum Eucharistiae” –
„święto Eucharystii”. Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do
tajemnicy
Eucharystii,
jest
okazją
do
rozważania
zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu.
Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem
nowych nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na
przyjmowaniu Komunii św., lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku
chleba i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku.
Twierdził on, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa,
ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może
równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał
jako duchowe przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała
przyczyniła się zakonnica. Była to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont
Cornillon w diecezji LieOge w Belgii.
W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus de hoc mundo ustanowił święto
Bożego Ciała w celu uczczenia Jezusa obecnego w Eucharystii. Śmierć Urbana IV
uniemożliwiła ogłoszenie bulli. Jego wolę wypełnił dopiero papież Jan XXII w 1317 r.
W Polsce święto Bożego Ciała zaprowadził biskup krakowski Nanker w 1320 r.
Na początku XV wieku Boże Ciało w większości polskich diecezji było zaliczane
do głównych świąt roku kościelnego.
Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zbudowanych na trasie powstała
nieco później niż samo święto. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z Niemiec,
z Kolonii - XIV wiek. Od kilku wieków chrześcijanie wychodzą w święto Bożego
Ciała na ulice, place, miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we
wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno oprzeć się urokowi tych zbiorowych
manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy przystrojone,
świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony,
obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum
tego podniosłego świętowania jest On, Chrystus - ukryty w małym kawałku chleba.
Uroczysty charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam
zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa
jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest „procesja serca”, która
kończy się spotkaniem z Nim w Komunii św.
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