VNIEDZIELA
WIELKANOCNA

Głos Parafii

P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 24/2019 (428) 16 czerwca 2019

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Ewangelia św. Jana ( J 16, 12-15)
Jezus
powiedział
do
swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale
teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy
chwałą,
ponieważ z
mojego
weźmie
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi».
__________________________
Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia
chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się
jako Ojciec, Syn i Duch Święty - przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego.
A w Piśmie Świętym bez trudu znajdziemy miejsca, w których wymienione są trzy
Osoby Boskie. Na przykład przy Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Anioł
mówi wyraźnie, że Bóg go wysłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego
i stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie
objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu
świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy. Przed
Wniebowstąpieniem Jezus polecił swoim uczniom: Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także
zapowiadając Zesłanie Ducha Świętego Chrystus mówił wprost o Trzech Osobach
Boskich.
Ten Bóg objawił się nam w ciągu wieków nie jako jedna osoba, lecz jako
trzy Osoby Boskie, które ujawniły wobec nas swoją zbawczą miłość. Historia
zbawienia ukazała nam Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego: trzy Osoby, które
z miłości nas stworzyły i - każda we właściwy sobie sposób - pomogły nam i nadal
pomagają w osiągnięciu wiecznego zbawienia.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

____________

PONIEDZIAŁEK – 17.06.2019 – św. br. Alberta Chmielowskiego
7.00 - Za †† rodzic. Piotra i Czesławę, bratowe Małgorzatę i Lidię, Anetę i Zygmunta Bordun, ††
z rodziny Ropelewskich, Ułanowicz i d. w c.
- Za † mamę Wandę Tatarowską w 1 rocz. śmierci
18.00 - Za † matkę Teresę Wieczorek w 18 r. śm., ojca Zygfryda Wieczorek i †† z rodziny
- Za † Franciszka Ledwig (int. od sąsiadów z ul. Brzozowej)
WTOREK – 18.06.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Lidii i Ruta Lenders oraz o bł. B. w rodzinie
18.00 - Za † Marka Wachtl z ok. imienin, jego † ojca Bolesława i †† z rodziny
- Za †† rodzic. Zofię i Henryka Miler
ŚRODA – 19.06.2019
7.00 - Za †† Klarę i Stefana Płonkę, Rafała, Weronikę i Jana Świątkowskich i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. ks. Reinholda Buczek z ok. 59 rocznicy święceo kapłaoskich
8.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. dzieci, rodziców, nauczycieli z ok. zakooczenia roku szkolnego
18.00 - Za †† rodzic. Henrykę i Tadeusza w kol. r. śm., teścia Tadeusza, dziadków z obu str. i d. w c.
- Za † męża Aleksandra w 2 rocz. śm. i ojca Józefa w kol. rocz. śm.
CZWARTEK – 20.06.2019 – UROCZYSTOŚD NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.00 - Za † Annę Lisicką w 30 rocz. śm. i d. w c.
9.00 - MSZA ŚWIĘTA ZA PARAFIAN Z PROCESJĄ DO CZTERECH OŁTARZY
11.30 - Za † babcię Marysię w 2 r. śm.
15.00 - Za † Stanisława Koper w 30 dzieo po śmierci
PIĄTEK – 21.06.2019 – NMP Opolskiej
7.00 - Za † córkę Annę w kol. r. śm. oraz †† z rodziny
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża Zdzisława Gilewicz w 4 r. śm., †† rodzic., teściów, szwagra, dziadków i †† z rodz.
- Za †† rodzic. Agnieszkę i Piotra Wieszala, Martę i Helmuta Wójcik, †† dziadków, rodzic., pokrew. i
d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 22.06.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. ks. Eugeniusza Kozok z ok. urodzin
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jadwigi i Czesławy z ok. 80 rocz. urodzin oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. p.w. MB Fat. w int. Adama z ok. 18 rocz. urodzin oraz o błog. Boże w rodzinie
- Za † męża Mariusza w 5 r. śm., †† z rodziny i pokrew.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.2019
7.00 - Za †† ojców Konrada, Eugeniusza, Rajnholda, †† z rodziny Smolarek, Kwik i Polok
8.30 - Za †† rodzic. Julię i Alojzego Kubik z okazji urodz., mamę Elżbietę Szrajber, siostrę Magdalenę,
brata Karola, ciocię Martę, Janinę i Zygmunta Dziubek w rocz. śm. i †† z rodziny z obu stron
- Za † mamę Janinę, siostrę Krystynę, †† z rodziny i d. w c.
10.00 - Za †† rodzic. Jana i Agnieszkę Ploch, †† z pokrew., †† kapłanów oraz do Miłosierdzia Bożego p.
w. MB Nieust. Pomocy z prośbą o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. o bł. B i zdr. w rodzinie oraz za †† rodzic. z obu str. Jana i Agnieszkę
Ploch, Eugeniusza i Annę Filipczuk
11.15 - Za † Franciszka Prochownik w 12 r. śm.
- Za † Jana Ruta z ok. ur. i imienin, Genowefę i Jana Konieczko, kuzyna Józefa, kuzynkę
Władysławę i †† z rodziny.
15.00 - Za †† rodzic. Marię i Mieczysława Tokarskich w r. śm. i †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ludmiły-Janiny z ok. urodzin
16.00 - Nieszpory niedzielne

__________ OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE __________
1. UROCZYSTOŚD NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - kooczy się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
Dzisiaj ze względu na odbywający się Marsz dla Życia i Rodziny nie będzie nieszporów.
2. W poniedziałek wspomnienie liturgiczne św. Brata Alberta Chmielowskiego. 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.
We wtorek od godz. 17.30 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży na zakooczenie roku szkolnego.
4. W środę 19 czerwca o godz. 8.00 Msza św. na zakooczenie roku szkolnego, zapraszamy
dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Po Mszy św. udamy się do szkoły na
uroczyste zakooczenie i podsumowanie wyników nauczania.
5. W czwartek 20 czerwca 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 doniesienia
symboli religijnych i sypania kwiatków. Prosimy parafian o przystrojenie okien i balkonów wzdłuż
całej trasy procesji. Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc przy stawianiu ołtarzy.
6. 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.
7. 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.
8. W piątek 21 czerwca obchodzimy wspomnienie Najśw. Maryi Panny Opolskiej, głównej
patronki miasta Opola. W tym dniu przypada 36 rocznica pobytu Ojca św. Jana Pawła II na Górze
św. Anny i rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej.
W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
9. W piątek o godz. 6.00 rano wyjazd pielgrzymów do Ziemi Świętej, prosimy o modlitwę w ich
int.
10. W piątek, o godz. 17.00 z przed kościoła św. Wawrzyoca wyrusza piesza pielgrzymka
młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie na Górę św. Anny. Jest to wspólne
dziękczynienie młodzieży na zakooczenie roku szkolnego. Msza św. na Górze św. Anny będzie o
godz. 21.00.
11. W sobotę o godz. 7.00 Msza św. w int. ks. emeryta Eugeniusza z okazji urodzin
12. W niedzielę 30 czerwca 2019 r. na Górze św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieoców. W
uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 uczestniczyd będą Biskup Opolski i Gliwicki oraz tegoroczni
neoprezbiterzy.
W parafii Izbicko odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
13. W tym tygodniu po Mszy św. wieczornej odbędą się spotkania podsumowujące całoroczne
przygotowanie do bierzmowania połączone z oddaniem do oceny dzienniczków ucznia.
W poniedziałek – chłopcy kl. VI, we wtorek – dziewczęta z kl. VI.
14. Serdecznie zapraszamy mieszkaoców naszego miasta do zamanifestowania publicznej
wdzięczności za życie, które jest darem Boga, a także do radosnego świadectwa prawdzie o

świętości każdej rodziny i każdego życia. Okazją ku temu będzie Marsz dla Życia i Rodziny, który
przejdzie ulicami Strzelec Opolskich w dniu dzisiejszym. O godzinie 15.00 w kościele
Podwyższenia Krzyża św. odbędzie się Msza św., po której nastąpi przejście ulicami miasta do
parafii Świętego Wawrzyoca, gdzie odbędzie się piknik rodzinny, zapraszamy.
15. Wszystkim dobroczyocom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne
oraz za okazywaną życzliwośd i pomoc w pracach realizowanych obecnie w parafii. Zachęcamy do
udziału w wieczornych nabożeostwach ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Warto także sięgnąd po
prasę katolicką, która jest dostępna na stoliku prasowym.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli oraz błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

_________ NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ ___________
Dziś zatrzymujemy się na progu Tajemnicy Boga, na progu zdumienia. Pragniemy
oddać cześć Bogu Jedynemu w Trzech Osobach – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Tajemnicy Trójcy dotykamy w naszej codzienności, wykonujemy znak krzyża –
rozpoczynając dzień, modlitwę, posiłek, podróż. To jedna z najprostszych modlitw –
nawet małe dzieci umieją się przeżegnać. Jednak ta pozornie najprostsza modlitwa
zawiera w sobie niezmierną głębię. Każde wypowiedzenie słów „W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen” jest dotknięciem wielkiej tajemnicy, wobec której ludzki umysł
staje bezradny.
Pierwszą Osobą Trójcy Świętej jest Ojciec, który wszystko stworzył, z którego
początek bierze wszelkie istnienie. Ojciec – Dawca życia oraz prawa Przykazań, strzegący
ich swoim autorytetem, wymagający i stanowczy – a jednocześnie czuły, wrażliwy,
czekający na marnotrawnych synów i zawsze gotowy przebaczyć.
Drugą Osobą jest Syn, który zstąpił na ziemię dla zbawienia człowieka. Ten, który
tak dobrze zna nasze ludzkie sprawy, rozterki, pytania, cierpienie, radości i smutki. Ten,
który uczy nas otwartości w relacjach z innymi, widzenia brata w drugim człowieku i
przyjmowania go z miłością. Ten, który przez zachwyt swoją, umiejętnością dostrzegania
piękna w świecie i dobra w drugim człowieku prowadzi nas do Ojca, od którego pochodzi
wszelkie dobro i piękno.
Trzecią Osobą jest zaś Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, i posłany został
po to, aby doprowadził świat do pełnej świętości. Duch Święty - Pocieszyciel, Ogień
i Wicher, Woda Życia gasząca wszelkie pragnienie. Ten, który uczy nas się modlić; modli
się w nas i za nas. Pozwala nam przekraczać kolejne bariery naszych zniewoleń i zranień.
Wyzwala nas z lęku i rozpaczy, a jednocześnie otwiera nasze oczy i zakasuje rękawy,
pokazując, jak wiele rzeczy w nas i wokół nas domaga się przemiany i uzdrowienia.
Dzisiejsza uroczystość jest okazją do stanięcia przed Jezusem z prośbą, by pomógł
nam zrozumieć, poznać i docenić miłość Ojca – i odpowiedzieć na nią z mocą i radością,
pochodzącą od Ducha Świętego. Jest okazją, by naśladować w swym życiu miłość Bożych
Osób. By nasze życie toczyło się w imię Trójcy Przenajświętszej - Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.

