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Niedziela Trójcy Świętej
Z księgi Wyjścia (34,4-9)
„MojŜesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał
Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i MojŜesz zatrzymał się koło Niego,
i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma,
i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty
w łaskę i wierność”.
I natychmiast skłonił się MojŜesz aŜ do ziemi i oddał pokłon,
mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan
pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz
winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
Ile to razy w Ŝyciu, kaŜdy z nas, kreślił na
sobie znak krzyŜa, wymawiając przy tym te
przenajświętsze imiona Niepojętej Trójcy: Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Ile razy wypowiadamy
w naszym Ŝyciu, 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, Ŝe On godzien jest tej chwały
i Kościół Święty zawsze będzie wychwalał swego Boga, opiewając Trójcę Przenajświętszą,
wiedząc, Ŝe 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. MoŜemy pójść w naszym rozwaŜaniu za wielkim ojcem Kościoła – św. Augustynem, tłumaczącym na ile moŜe 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
poniewaŜ tym samym jest w niej być, co być mą-

drością, przeto Ojciec i Syn i Duch Święty są
jedną istotą. A Ŝe nie jest tam czymś innym być i
być Bogiem, więc jest Jeden Bóg: Ojciec Syn i
Duch Święty. Kiedy więc wystarczyło zrozumieć
w przybliŜeniu to co się mówi, przyjęto ten sposób wyraŜania 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, Ŝe Ojciec róŜni się
od Syna, a Duch Święty – Dar BoŜy – róŜni 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.
I nic nam na myśl nie przychodzi, poniewaŜ wielkość Bóstwa przewyŜsza moŜliwość potocznego
słownictwa. BliŜsze bowiem prawdy jest pojęcie o
Bogu, niŜ mówienie, a sama prawda przewyŜsza
jeszcze pojęcie.
CóŜ nam ostatecznie zostaje, jak nie to, Ŝeby
uznać, iŜ wyraŜenia takie powstają na skutek
braków naszej wymowy w narzucającej się nam
konieczności obszernych dyskusji nas błędami
heretyków?
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Poniedziałek – 20 czerwca 2011 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 7,1-5
630
Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Gizeli w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za zmarłego męŜa
700
W 85. rocznicę urodzin Wandy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Leszka Berezowskiego oraz za zmarłych z rodziny
2. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 21 czerwca 2011 – NMP Opolskiej
Mt 12,46-50
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla rodziny Micherda
700
Do BoŜej Opatrzności i opiekę Matki Najświętszej dla Bernadetki z okazji urodzin, o
opiekę BoŜą i dary Ducha Świętego
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Franz und Anna Nowak
800
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Lamla
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 22 czerwca 2011
Mt 7,15-20
630
Za † ojca Wincentego Brzezińskiego w 3. rocznicę śmierci oraz za † matkę Annę Tober
700
Za †† rodziców Reginę i Jerzego oraz siostrę Krystynę
1630
Szkolna: Zakończenie roku szkolnego w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców
1800
Za †† syna Sebastiana Botelo w rocznicę urodzin, dziadków Genowefę i Mariana oraz
Jana Botelo
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 23 czerwca 2011 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Pwt 8,2-3.14-16; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
700
Za †† Józefa Olesia w 14. rocznicę śmierci, syna Jana, rodziców z obu stron, Lucjana
Szyrę
900
W intencji Parafian (po Mszy św. procesja)
ok. 1130 (bezpośrednio po zakończeniu procesji) Do BoŜej Opatrzności w intencji Moniki z okazji
14. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego
1300
Ślub: Monika Jaszek – Mariusz Madejski
1800
Za †† rodziców Janinę, Zygmunta, Stanisława, brata Jana, dziadków z obu stron i całe ††
pokrewieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
1930
W Opolu Koncert z modlitwą uwielbienia
Piątek – 24 czerwca 2011 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela Iz 49, 1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
630 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Jana z okazji imienin oraz w intencji wnuczki Moniki z okazji 14. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1800 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla Joanny i Adama w 2. rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla syna Szymona
NaboŜeństwo czerwcowe
Sobota – 25 czerwca 2011
Mt 8,5-17
630
Za †† męŜa Wojciecha Pstrąga w 3. rocznicę śmierci, rodziców Natalię i Bronisława Bieniec, pozostałych †† z rodziny
1300
Ślub: Ewa Wasilewska – Sławomir Dominik
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w intencji Wojciecha z okazji 18. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w nauce i dalszym Ŝyciu oraz o zdrowie w rodzinie
1900
Czuwanie dla dorosłych – Rozpoczęcie 60-godzinnej Adoracji ofiarowanej Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI na 60-lecie kapłaństwa
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Niedziela – 26 czerwca 2011 – Odpust parafialny
Pwt 7,6-11;1 J 4,7-16; Mt 11,25-30
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Bogusławę Kozicką w 11. rocznicę śmierci, Aleksandrę
Brzoskę, Helenę Fedak, zmarłe pokrewieństwo oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z okazji 26. rocznicy urodzin Kamila i I rocznicy ślubu o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie w rodzinie
1030 1. Suma Odpustowa w intencji Parafian
2. W intencji rocznych dzieci: Patrycja Krystyna Sawicka, Michał Tokar, Krzysztof Rutowicz, Mikołaj Cichon
1200
Dziękczynna w intencji Janiny i Ignacego Borysiak z okazji 55. rocznicy ślubu o zdrowie i
błogosławieństwo BoŜe w rodzinie
1500
Adoracja Najświętszego Sakramentu (ofiarowana Ojcu Świętemu)
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Do Miłosierdzia BoŜego z okazji urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o światło Ducha Świętego, BoŜe błogosławieństwo i opiekę MB Częstochowskiej
W tym tygodniu modlimy się: w intencji naszej parafii o oŜywienie Ŝycia Eucharystycznego
• Dzisiaj w niedzielę Trójcy Świętej kazania głosi oraz po Mszy Świętej będzie udzielał prymicyjnego błogosławieństwa ks. Łukasz śaba. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości prymicyjnej w kościele oraz na trasie procesji, a takŜe wszystkich spotkań z tym
związanych.
• Zapraszamy dzisiaj na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730
na naboŜeństwo czerwcowe.
• W poniedziałek o 1900 spotkanie pielgrzymów udających się do Fatimy.
• We wtorek wspomnienie Matki BoŜej Opolskiej.
• W środę (!) o 1630 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego. Chciejmy tego dnia jako rodzice, wychowawcy oraz dzieci podziękować za cały miniony rok szkolny i wygospodarować tę jedną godzinę.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• W środę po Mszy wieczornej spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
• W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja BoŜego Ciała
poprowadzi w tym roku ulicami Warszawską, Łąkową, Słoneczną, Prusa, Skłodowskiej, świrki i
Wigury, Polną. Prosimy o przygotowanie ołtarzy w tradycyjnych miejscach oraz trasy procesji. Za
poboŜne uczestnictwo w procesji moŜna uzyskać odpust zupełny.
• Porządek Mszy Świętej w BoŜe Ciało 700, 900 po której wyruszymy w procesji, bezpośrednio po
procesji czyli ok. 1130 oraz o 1800.
• W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu z udziałem raciborskich muzyków odbędzie się koncert uwielbienia z modlitwą za młode pokolenie. Planujemy wspólny wyjazd. Zapraszamy do
uczestnictwa. Zapisy chętnych w kancelarii lub zakrystii.
• W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka męŜczyzn.
• W sobotę po Mszy wieczornej czuwanie dla dorosłych. Rozpoczniemy wtedy
Adorację Najświętszego Sakramentu,
która będzie trwała przez 60 godzin do
1 lipca. Jest to inicjatywa Episkopatu
niemieckiego. Adoracja jest ofiarowana
jako dar Ojcu Świętemu Benedyktowi
XVI, który 29 czerwca 60 lat temu
przyjął święcenia kapłańskie.
• W przyszłą niedzielę odpust Parafialny ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Kazania wygłosi misjonarz z
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Togo ks. Zygmunt Piątek. Suma Odpustowa o 10 . RównieŜ o tej godzinie Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
W sobotę przed odpustem od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
Przypominamy, Ŝe w tym roku piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 1 sierpnia.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Przed kościołem dodatkowa
zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu (nie będzie juŜ w tym miesiącu zbiórki na cele remontowe). Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na misje w Afryce ks. Zygmunta Piątka.
30

•
•
•
•

YouCat - katechizm dla młodych
We wstępie Benedykt XVI podkreśla, Ŝe wiara jest jak piękna perła, która
wymaga nowego Ŝycia. W kaŜdym plecaku pielgrzyma znajdzie się specjalny
prezent podarowany młodym przez PapieŜa: YouCat. YouCat to skrót od
Youth Catechism (Katechizm MłodzieŜowy), czyli katechizmu przeznaczonego specjalnie dla młodzieŜy, będącego współczesnym „wyjaśnieniem” wiary
katolickiej. YouCat zawiera pytania i odpowiedzi, komentarze, ilustracje, obrazki i spis kluczowych terminów. W katechizmie zawarte są równieŜ cytaty z
Biblii oraz słowa świętych i wielkich mistrzów wiary katolickiej.
Wszystko to ma na celu sprawienie, aby wiara stała się dla uczestników ŚDM
moŜliwie łatwą do zrozumienia! Mowa jest o katechizmie przygotowanym w
Niemczech i zatwierdzonego przez arcybiskupa Wiednia, kardynała Schönborn.
Dlaczego Katechizm dla młodych?
PapieŜ we wstępie dodaje, iŜ nie wierzy w to, Ŝe jak mówi wiele osób, katechizm nie interesuje współczesnej młodzieŜy. „MłodzieŜ nie jest tak powierzchowna, za jaką się ją uwaŜa. Młodzi ludzie chcą
wiedzieć na czym naprawdę polega Ŝycie. "Powieść kryminalna jest fascynująca, bo angaŜuje nas w
los innych osób, który mógłby być takŜe naszym, ta ksiąŜka jest fascynująca, bo opowiada nam o
naszym własnym przeznaczeniu i dlatego dotyczy z bliska kaŜdego z nas”, zapewnia PapieŜ. "Dlatego teŜ proszę was: studiujcie katechizm z pasją i wytrwałością. Poświęćcie na to wasz czas. RozwaŜajcie go w ciszy waszego pokoju, przeczytajcie go w gronie znajomych, utwórzcie grupy i sieci
rozwaŜań, wymieniajcie refleksje przez internet”, namawia PapieŜ. (za www.madrid11.com/pl)

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś o YOUCAT
czyli o katechizmie młodych
NZM@poczta.fm
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
NSPJ@raciborz.com.pl

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

