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UROCZYSTOŚD NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Słowa Ewangelii według świętego 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 zachowywad wszystko, co
wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skooczenia
świata”.
razem z Nim i do Niego. Uśmiech
UŚMIECHNIĘTA TRÓJCA
W niezwykły sposób o Trójcy
Świętej opowiadał w swoich
kazaniach średniowieczny mistyk
dominikaoski
Mistrz
Eckhart:
„Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do
Ojca, śmiech przynosi przyjemnośd,
przyjemnośd przynosi radośd, a
radośd przynosi miłośd”. Radośd i
szczęście Boga są tak wielkie, że
pragnie się nimi dzielid z ludźmi.
Ojciec, Syn i Duch Święty to
wspólnota radości. Spójrzmy tak
dziś na Boga. Uśmiechnijmy się

też może się stad modlitwą. Niech
nasze serca się rozweselą. Radujmy
się ze swoim Panem (por. Mt 25,
21).
Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu,
który mnie odkupiłeś, Duchu
Święty, który mnie uświęcasz –
Boże jedyny w Trójcy Świętej,
napełnij moje serce prawdziwą
radością, a twarz moją rozpromieo
uśmiechem, by była dla innych
znakiem Twojej łaski.

I N T E N C J E 28.05.-03.06.2018
PONIEDZIAŁEK– 28.05.2018
7.00 - Za †† Henryka i Gintra Broda, †† z rodziny
18.00 - Za † brata Jerzego w kol. rocz. śm., †† rodziców Leokadię i Zenona, †† z rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Wiolety z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
WTOREK– 29.05.2018 – Św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 - Za † Krzysztofa Opala (od rodziny Lechów i Dziarmagów)
18.00 - Za † syna Dariusza z ok. ur., †† rodziców Anielę i Emila, teścia Jana, †† z rodziny i pokr.
- Za † syna Witolda Lokajewskiego w rocz. ur., † ojca Jana Konik w kol. rocz.- śm., d. w c.
ŚRODA – 30.05.2018
7.00 - Za †† Bronisławę, Jana i Mieczysława Kożuch
18.00 - Za † Marcina Fedyczkowskiego
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Michaliny Szablewskiej z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w
rodzinie
CZWARTEK– 31.05.2018 – UROCZ. NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)
7.00 - Za † Bogusławę Podgórską w 30 dz. po śm.
9.00 - Msza święta z procesją do czterech ołtarzy
11.30 - Za † Zbigniewa Maślankę (od rodziny Zdunków)
- Za † ojca i dziadka Kazimierza i Bogusława z ok ich urodzin oraz za †† z rodziny
15.00 - Za † Pawła Popanda, † Małgorzatę Kowalczyk, †† z rodziny
- Za †† rodziców i dziadków Mateja i Damaszek z obu str., † siostrę, †† pokr., d. w c.
PIĄTEK – 01.06.2018 – Św. Justyna – I PIĄTEK – Dzieo Dziecka
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża i ojca Jerzego w 7 r. śm., †† rodziców Józefa i Różę Cholewa, Antoniego i Waleskę
Bieniek, szwagierkę Jadwigę, †† z rodziny
- Za † wnuczkę Marzenę w 3 r. śm., † ojca Jerzego, †† z rodziny
SOBOTA – 02.06.2018 – I SOBOTA
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Za †† Jana i Elżbietę Bialas, d. w c.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. nowożeoców Ewy i Bartłomieja Waoczyk oraz o bł. B. dla
rodziców i całej rodziny
- Za † męża Zbigniewa, †† rodziców i teściów, d. w c.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA– 03.06.2018
7.00 - Za † matkę Zofię Kowalik w k. r. śm., † ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, †† z rodziny
Kowalik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł, d. w c.
- Za †† rodz Zofię i Mariana Olków, Janinę i Nikodema Domaoskich w k. r. śm., †† z rodz., d. w c.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ewy z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † ojca Antoniego Wiszniewskiego z ok. im., matkę Marię, teściową i matkę Zofię Matyja, ††
dziadków z obu str., †† z rodziny Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa, Wszołek, d. w c.
10.00 - Za †† rodziców Janinę i Dominika Sobczak, brata Zygmunta, teściów Kazimierę i Jana Partyka, ††
dziadków z obu str., d. w c.
- Za †† rodziców Jana i Anielę Kociołek, † syna Grzegorza, †† z rodziny Kociołek, Kroczek, † szwagra
Mariana Ogórek
11.15 - Za † męża Ryszarda Kania w 25 r. śm., †† rodziców z obu str., †† z pokr.
- Za †† rodziców Monikę i Witolda, †† dziadków, †† z rodziny
12.15 - CHRZEST: Viktor Schab, Natalia Błyszcz
15.00 - Za † syna Przemysława Górka, †† rodziców z obu str., †† z rodziny, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Helmuta Gawlik z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
16.00 - Nabożeostwo czerwcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTE RSKIE 27.05.-03.06.2018
1. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚD NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. Dziś kooczy się czas spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej.
 O godz. 16.00 nabożeostwo majowe.
 O godz. 16.45 spotkanie organizacyjne uczestników jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni
Rotondo z okazji 40 rocznicy wyboru Papieża św. Jana Pawła II oraz 50 rocznicy śmierci św. Ojca Pio.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek o godz. 16.00 spotkanie dzieci komunijnych i rocznicowych w ramach przygotowania do
uroczystości Bożego Ciała.
4. W czwartek (31 maja) Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
 Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.30; 15.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
 O godz. 9.00 uroczysta Msza św. z procesją do czterech ołtarzy.
W tym dniu lud chrześcijaoski 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.
 O godz. 16.00 uroczyste zakooczenie nabożeostw majowych.
5. Przez całą oktawę Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej procesja eucharystyczna wokół kościoła,
zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Marianki, dzieci komunijne i rocznicowe oraz prosimy panów
do baldachimu.
6. W uroczystośd Bożego Ciała o godz. 19.00 na placu przy kościele Przemienienia Paoskiego w Opolu
rozpocznie się Koncert Uwielbienia. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego
uwielbiania Pana Jezusa. Zakooczenie w godzinie Apelu Jasnogórskiego.
7. I Piątek miesiąca – Dzieo Bożego Miłosierdzia, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Ogodz. 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 Paoskiej i adoracja Najśw. Sakramentu. O
godz. 17.30 nabożeostwo. Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
8. W piątek 1 czerwca przypada Dzieo Dziecka. Życzymy wszystkim dzieciom błog. Bożego, światła i mocy Ducha św., aby
zawsze były otoczone serdeczną modlitwą i miłością swoich rodziców i wzrastały w łasce i Bożej miłości.
9. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
 O godz. 6.30 różaniec wynagradzający.
 O godz. 7.00 Msza św. w intencji cz Żywego Różaoca i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeostwo z rozważaniem
tajemnicy różaocowej.
 Po Mszy św. zmiana tajemnic różaocowych.
 od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
 O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
10. W przyszłą niedzielę w całej Polsce obchodzony będzie Dzieo Dziękczynienia pod hasłem - „Dziękujemy za
Niepodległośd”. W tym dniu, przed kościołem zbiórka do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej w
Warszawie.
11. Biskup Opolski serdecznie zaprasza na Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie ulicami Opola w niedzielę
3czerwca. O godzinie 12.00 w Katedrze Opolskiej odbędzie się Msza św., po której nastąpi przejście ulicami
miasta do Parku Nadodrzaoskiego, gdzie odbędzie się piknik rodzinny
12. Wszystkich, którzy pragną połączyd pasję wędrowania z kijkami z modlitwą i przekonad siebie i innych, że „w
zdrowym ciele zdrowy duch”, zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Diecezjalnej Pielgrzymce Entuzjastów
NordicWalking z Gogolina na Górę Św. Anny, która odbędzie się w sobotę 2 czerwca br. Szczegóły na plakacie.
13. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary duchowe i materialne na
potrzeby naszej parafii i kościoła. W przyszłą niedziele kolekta na potrzeby Wyższego Seminarium
Duchownego w Opolu. Życzymy parafianom i gościom, by każde spotkanie z Chrystusem na Eucharystii było
źródłem Bożej mocy i siły, by po Bożemu rozwiązywad problemy, które niesie życie. Niech dobry Bóg
błogosławi nam i naszym rodzinom.

BOŻE CIAŁO
Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św.
Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru
augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245
została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał
ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii.
Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzieo uroczystości Bożego Ciała –
czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po
naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawieo,
postanowił wypełnid życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja.
Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieostwo miasta,
za namową teologów, uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny,
a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie
oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont
Cornillon na prowincję (1247 r.). Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba,
kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po
raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan
Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania)
został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem
(1261-1264). Panował jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził
w Rzymie uroczystośd Bożego Ciała. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta
miał byd cud, jaki wydarzył się w Bolsenie. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po
Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele
kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły
się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w
pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się
on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi
się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze papieskim w
Orvieto przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie
tekstów liturgicznych. Najbardziej znany jest hymn Sław, języku..., a zwłaszcza jego
dwie ostatnie zwrotki Przed tak wielkim Sakramentem.
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