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UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Z Ewangelii 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”.
To oczywiste, że Duch Prawdy
poprowadzi wierzących ku prawdzie. On
przecież nie zna innego "kierunku".
Zaprzeczyłby sobie samemu, prowadząc
uczniów ku czemuś innemu niż prawda.
Może jednak zrodzić się pytanie, jaki
wymiar ma owo pełnej. Przecież to, co
objawił Bóg Ojciec w Starym
Testamencie, a następnie Chrystus w
Ewangelii, nie było jakąś półprawdą
(jeżeli taka w ogóle istnieje), jej
niedopowiedzeniem, lecz prawdą par
excellence. Ku pełnej prawdzie jest
darem dla wierzących, którzy będą mogli

kontemplować tajemnicę Boga w Trójcy.
Po objawieniu Ojca jako Stwórcy i
Władcy świata, a następnie Syna jako
naszego Pana i Zbawiciela, nadejdzie
czas poznania Ducha Świętego - Tej
uświęcającej więzi miłości.
JEZU, DZIŚ Z RADOŚCIĄ WOŁAM:
CHWAŁA OJCU I TOBIE, I DUCHOWI
ŚWIĘTEMU... TY POZWALASZ MI
POZNAĆ PRAWDĘ, WOBEC KTÓREJ MÓJ
UMYSŁ JEST ZA CIASNY,
A SERCE ZA MAŁE.
WIERZĘ W CIEBIE I WIELBIĘ CIĘ.

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha
Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy
wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali
Jedność Osób Bożych w potędze ich działania.
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PONIEDZIAŁEK – 23.05. 2016
7.00 - Za + Henryka Korzyńskiego.
18.00 - Za ++ rodziców Helenę i Teofila Pawełek, córkę Ingę, ++ Hankę, męża Herberta, zięcia Jana, ++
Marię, Ewę, Helenę Kaczmarczyk.
- Za + syna Witolda Lokajewskiego w kol. rocz. ur., ojca Jana Konik w kol. rocz. śm. i d. w c.
WTOREK – 24.05. 2016 – Wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
7.00 - Za + Mariana Dolinnego w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + Annę Polaczek, za ++ jej rodziców, rodzeństwo, + brata Jerzego i d. w c.
- Za ++ mamę Katarzynę Grędusz, ojca Stanisława, siostrę Lidię oraz ++ z rodz. Grędusz i Hajda.
ŚRODA – 25.05. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm., z prośbą o błog Boże dla rodziny oraz za ++ z rodziny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. córki Joanny z ok. im. oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + męża Zbigniewa Baranowskiego w 2. rocz. śm. oraz ++ rodziców oraz o błog. Boże i
zdrowie dla całej rodziny.
CZWARTEK – 26.05. 2016 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, bratową Zofię, szwagra
Franciszka, za ++ rodziców Annę i Stanisława Domereckich, ciocię Józefę i dziadków.
8.30 - MSZA ŚW. W INTENCJI PARAFIAN.
11.15 - Za ++ rodz. Walerię i JANA, brata Bogumiła, dziadków i ++ z rodz. Białkowskich i Skórów.
15.00 - Za + żonę i mamę Magdalenę w rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o powrót do zdrowia w int. Krystyny Sadowskiej-Graca.
PIĄTEK – 27.05. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. syna Zygmunta z ok. 60. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Grzegorza z ok. ur. oraz o błog. w rodzinie.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
17.30 - Nabożeństwo z procesją eucharystyczną
18.00 - Za ++ rodz. z obu stron, 4. braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrew. Lasak, Makselon, Nowak,
Miler i d. w c.
- Za + Jana Matuszczak w 6. rocz., ++ z rodz., oraz o błog. Boże i opiekę MB w int.
Justyny i Artura.
SOBOTA – 28.05. 2016
7.00 - Za + mamę Hildegardę Sobania w 1. rocz. śm., ++ z pokrew. Sobania i Kansy.
17.30 - Nabożeństwo z procesją eucharystyczną
18.00 - Za + męża i ojca Adolfa Sobko w 24. rocz. śm. i d. w c.
- Za ++ męża Henryka w kol. rocz. śm oraz syna Grzegorza i wszystkich ++ z rodziny.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.05. 2016
7.00 - Za + Bolesława Skorubskiego w 1. rocznicę śmierci.
8.30 - Za ++ męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę oraz ++ z rodziny.
- Za + syna Przemysława Górka z ok. ur., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i d. w c.
10.00 - Za ++ matkę Janinę w rocz. śm., ojca Dominika, brata Zygmunta, ++ teściów Kazimierę i Jana, ++
dziadków z obu stron i d. w c.
- Za ++ ojców Stanisława i Leonarda, ++ z rodziny i d. w c.
11.15 - UROCZYSTOSĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚW.
15.00 - Za ++ rodziców Jana i Stefanię Domeredzkich, Józefa i Elżbietę Bryś, braci Krzysztofa i Henryka,
szwagierkę Elżbietę i ++ z pokrew. z obu stron.
- Za + syna Dariusza z ok. ur., ++ rodz. Anielę i Emila, teścia Jana, ++ szwagrów i szwagierki oraz
++ sąsiadów Golec i ++ z rodz. Pelc i Kens.
16.00 - Nabożeństwo z procesją eucharystyczną.
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♦ Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas spowiedzi i Komunii

św. wielkanocnej. 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 w sercach dzieci.
♦ W poniedziałek pielgrzymka dzieci komunijnych do Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śl.
♦ We wtorek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Po Mszy św.
wieczornej próba dla dzieci I komunijnych i rocznicowych przed uroczystością 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.
Wzdłuż całej trasy procesji prosimy przystroić okna i balkony. Przez całą oktawę Bożego Ciała
zapraszamy do udziału w procesji eucharystycznej.
♦ W czwartek przypada Dzień Matki, w tym dniu pragniemy otoczyć serdeczną i wdzięczną
modlitwą nasze Mamy, którym tak wiele zawdzięczamy.
♦ W Uroczystość Bożego Ciała na błoniach Osiedla Armii Krajowej w Opolu odbędzie się
Koncert Uwielbienia. To szczególne spotkanie będzie okazją do modlitwy za młode pokolenie, a
także wpisuje się w duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Rozpoczęcie już o
godz. 19.00.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Godzinie
Męki Jezusa Chrystusa na Krzyżu.
♦ W sobotę 28 maja mija 35 rocz. śmierci Sługi Bożego Kard Stefana Wyszyńskiego.
♦ W niedzielę 29 maja 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 godz. 16.00. Spowiedź św. dla dzieci
rocznicowych i ich rodziców w sobotę:
godz. 16.00 - chłopcy; z rodzicami
godz. 16.45 - dziewczynki z rodzicami
♦ Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych całej diecezji do zamanifestowania szacunku
dla życia ludzkiego i przywiązania do wartości, na których fundamencie zbudowana jest rodzina
„Bogiem silna” i „Miłością wielka”. Okazją ku temu są Marsze dla Życia i Rodziny w maju,
czerwcu i lipcu. Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie ulicami Opola w niedzielę 29 maja. O
godzinie 12.00 w Katedrze Opolskiej Msza św., której będzie przewodniczył bp Rudolf Pierskała.
Po Mszy św. przejście ulicami Opola do Rynku.
♦ Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę Św. Anny wyruszy z
Gogolina w najbliższą sobotę tj. 28 maja o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. NSPJ.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
♦ Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu.
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CZYM JEST PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
DLA DZIECKA I JEGO RODZICÓW
Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na
przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z
komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla
człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze
zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla
naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na
pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice
i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w
Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które
powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na
sposób jego postępowania. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że
powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To
właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i
nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy
nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość
doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i
bezwarunkowo.
Pierwsza Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie
przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament,
w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem.
Prosząc o chrzest, rodzice zobowiązali się do tego, by codziennie karmić swojej dziecko Bożą prawdą
o człowieku i Bożą miłością do człowieka.
Innym ważnym zadaniem rodziców jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu
zwłaszcza o wyjaśnianie dziecku, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co
decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i na zaufaniu. Gdy dziecko bawi się
na podwórku i jest pewne, że rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyż nie boi się tego, że
oni gdzieś sobie wyjadą i że na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie jeśli rodzice pomogą dziecku
upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z
Niewidzialnym Bogiem. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest
wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a
także wspólna lektura Pisma Świętego, które w prosty i poruszający sposób opowiada niezwykłą historię
miłości Boga do człowieka. Ważnym zadaniem rodziców jest uczęszczanie wraz dzieckiem na
katechezy w parafii, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do uroczystości I Komunii Świętej.
Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, który zawsze nas
rozumie i kocha, który chroni nas przed naszą własną słabością i który karmi nas samym sobą, jak kochająca
mama, która tuli swe niemowlę do piersi. Ważne jest też to, by rodzice opowiadali dziecku o tym, że oni
również potrzebują przyjaźni z Bogiem, który uczy nas żyć mądrze i radośnie.
Dziękujemy dzisiaj Panu Jezusowi za 66 dzieci, które po raz pierwszy w pełni
uczestniczą we Mszy św. i życzymy im i rodzicom aby nie zagubili w swoim życiu tego
wielkiego daru jakim jest EUCHARYSTIA.

