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Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ewangelia według św. Jana (16, 12 – 15)
„Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie moŜecie. 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, poniewaŜ z mojego weźmie i
wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, Ŝe z mojego weźmie i wam objawi.”

P

oŜyteczne jest poznawanie staroŜytnej tradycji,
nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał,
Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej
zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od
Kościoła, nie jest juŜ ani teŜ nie moŜe nazywać się
chrześcijaninem. OtóŜ wierzymy, iŜ wyznawana w
Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i
doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani teŜ pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i
stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze toŜsama i niepodzielna,
jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem
dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność
Trójcy. ToteŜ w Kościele głosi się jednego Boga,
który jest „ponad wszystkim, przez wszystko i we
wszystkim” (Ef 4, 6). Jest „ponad wszystkim” jako
Ojciec, jako początek i źródło; „przez wszystko”, to
jest przez Słowo, i „we wszystkim”, w Duchu
Świętym. Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o
darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca
jako do źródła: „RóŜne są dary łaski, lecz ten sam
Duch; róŜne są posługiwania, lecz ten sam Pan;
róŜne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje

wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 4 – 6). To
bowiem, co kaŜdemu przydziela Duch Święty,
przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem,
co naleŜy do Ojca, naleŜy teŜ do Syna. Dlatego teŜ
dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są
rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch
Święty jest w nas, podobnie jest teŜ i Słowo, które
nam daje Ducha Świętego; w Słowie zaś jest równieŜ Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: „Ja i
Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego
uczynimy” (J 14, 23). Tam, gdzie jest światło, tam i
jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i
niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w
Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość
Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z
wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). Łaskę bowiem i
dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez
Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę
daje nam Ojciec przez Syna, tak teŜ nie moŜemy
mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym.
Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę
Syna i jedność w Duchu Świętym.
św. Atanazy († 373)

Niedziela, 22 maja 2016, g. 15.oo
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Poniedziałek – 23 maja 2016
Mk 10,17-27
630
Za †† rodziców Jana i Annę Reichel, †† dziadków Jana i Rozalię, ciotkę Annę, siostry Gizelę i
Irenę i całe †† pokrewieństwo
900 1. Z okazji Dnia Matki za † Marię Lechowską
2. W intencji Marii i Huberta Kusma z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla małŜonków i córek
1800 1. W intencji Tadeusza z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † mamę Darię Kłosek w 3. rocznicę śmierci i †† dziadków z obu stron
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 24 maja 2016 – NMP WspomoŜycielki Wiernych
Mk 10,28-31
630 1. Za † Emilię Kurchan
2. Za † brata Stanisława
800
W języku niemieckim: Für lebende und verstorbene Missionare
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † siostrę Zuzannę Kaszuba w 1. rocznicę śmierci,† męŜa Józefa
Mielczarka w 8. rocznicę śmierci, †† kapłanów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Bogusława z okazji kolejnej rocznicy urodzin, a takŜe o BoŜe błogosławieństwo dla rodzin Hawrot i Król
NaboŜeństwo majowe
Środa – 25 maja 2016
Mk 10,32-45
630
Za † wujka Ditra
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja, Wiktora, Jerzego i Krzysztofa
2. Za † Ŝonę Janinę Tantała w 22. rocznicę śmierci i Jana Tantała w 90. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w dalszym Ŝyciu
NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 26 maja 2016 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11-17
Za † mamę Marię
700
900
W intencji Parafian oraz wszystkich Matek naszej parafii (po Mszy św. procesja)
ok. 1130 (bezpośrednio po zakończeniu procesji) – Za † Zofię Michalczyk w 1. rocznicę śmierci oraz †
męŜa Henryka
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W intencji matki Czesławy z okazji Dnia Matki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Piątek – 27 maja 2016
Mk 11,11-25
630
Za †† rodziców Annę i Józefa Trompeta, siostrę Łucję, brata Jerzego, jego Ŝonę i za całe ††
pokrewieństwo
900
W intencji Aliny z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą
do Miłosierdzia BoŜego o błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † matkę Eugenię Grochowską w 1. rocznicę śmierci oraz †† ojca Jerzego Grochowskiego,
siostrę Aleksandrę Sztuka i brata Stanisława Grochowskiego
2. Za † męŜa Eugeniusza Janczyszyn w 30. rocznicę śmierci, †† syna Czesława, matkę Ewę i
zaginionego na wojnie ojca Wojciecha, teściów Marię i Antoniego
NaboŜeństwo majowe i procesja Eucharystyczna
Sobota – 28 maja 2016
Mk 11,27-33
630 1. Za † matkę Eugenię Tokar, †† Annę i Józefa Frykowskich, za wszystkich †† z rodzin Tokar i
Pilipczuk
2. O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Jerzego, Ireny i Bronisława z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
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3
30
17
NaboŜeństwo majowe i procesja Eucharystyczna
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, †† siostrę Krystynę i
brata Jerzego
2. Za †† rodziców Jana, Rozalię Grabuńczyk, Pawła, Mariannę Kawalec, dziadków z obu stron
oraz synową Iwonę Kawalec
IX Niedziela Zwykła – 29 maja 2016
1 Krl 8,41-43; Ga 1,1-2.6-10; Łk 7,1-10
700
Za † męŜa Władysława Ligęzę (od Ŝony, córek, zięciów i wnuków)
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Waltra w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030
W intencji rocznych dzieci: Bartosz Ślusarczyk, Wojciech Zaskwara, Julia Sokół, Wojciech
Jaśkowiak, Borys Jakieła
1200
Dziękczynna z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich ks. Aleksandra Radeckiego o zdrowie i
dalsze BoŜe błogosławieństwo
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
NaboŜeństwo majowe i procesja Eucharystyczna
1730
1800
Za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka z okazji urodzin
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Matek naszej parafii
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Dzisiaj Niedziela Trójcy Świętej. W kościele Farnym o 1400 Msza Święta na rozpoczęcie Marszu dla
śycia i Rodziny. Sam Marsz wyruszy spod kościoła o godzinie 1500. Zapraszamy do licznego udziału i wyraŜenia w ten sposób swojego poparcia dla wartości Ŝycia i rodziny. W trakcie Marszu
będziemy zbierali podpisy dla poparcia pod ustawą broniącą kaŜde poczęte Ŝycie, a takŜe pod
ustawą dotyczącą wolnej niedzieli. Podpisy moŜna złoŜyć takŜe dziś po Mszy Świętej. MoŜna takŜe
zabrać listy i zebrać podpisy od znajomych. Marsz zakończy się przy kościele Matki BoŜej.
W kościele o godz. 1700 na modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie, oraz o godz. 1730 na NaboŜeństwo majowe.
W poniedziałek o 1930 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
W czwartek uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy Świętej o 900 wyruszymy w procesji do
czterech ołtarzy. Pójdziemy tradycyjną trasą Wczasową – Szczęśliwą – Opawską – Katowicką – Słowackiego – śeromskiego – Warszawską. Następna Msza Święta bezpośrednio po zakończeniu procesji, około 1130. Prosimy o przygotowanie ołtarzy i trasy procesji. Zapraszamy i zachęcamy takŜe nowe
osoby do pomocy przy budowaniu ołtarzy.
W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu Koncert Uwielbienia. Rozpoczęcie o 1900.
W kolejne dni dawnej oktawy BoŜego ciała procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
Tego dnia, w piątek, 27 maja ksiądz Biskup Ordynariusz udziela dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci, natomiast o 1200 z okazji
40 rocznicy święceń ks. Aleksandra Radeckiego.
Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymce na Kresy w ostatnim tygodniu czerwca. Szczegóły na plakatach.
11 czerwca na G. św. Anny pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów
„Oremus”.
Przypominamy, Ŝe trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Zachęcamy do
uczestnictwa w peregrynacji i modlitwie w rodzinach. Zapisy w zakrystii.
Przed kościołem dziś do nabycia kremówki papieskie. Dochód przeznaczony jest na parafialne cele
związane z organizacją Światowych Dni MłodzieŜy. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Światowe
Dni MłodzieŜy (zbiórka ogólnopolska).
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Lidia Duraj - Łata, lat 66, zam. na ul. Łąkowej 4
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Marsze dla śycia i Rodziny
koordynowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw
dla śycia i Rodziny miały swój początek w 2005
roku, w Warszawie. Z biegiem lat dołączały kolejne
miasta, aby w tym roku ponownie osiągnąć liczbę
140 miejscowości! Ich mieszkańcy wyjdą na ulice,
aby wskazać na wartość Ŝycia i rodziny! Marsze dla
śycia i Rodziny zgromadzą w tych dniach dziesiątki,
a moŜe i setki tysięcy osób, które pragną zamanifestować swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i
szacunek do Ŝycia ludzkiego od momentu poczęcia
do naturalnej śmierci. I właśnie tę podstawową
prawdę o niepodwaŜalnej wartości ludzkiego Ŝycia,
o wartości Ŝycia dzieci nienarodzonych, podczas
tegorocznych Marszów przypominamy w sposób
szczególny! Ochrona Ŝycia ludzkiego jest bowiem
fundamentem ładu społecznego i pomyślności kaŜdego człowieka! Dlatego dzisiaj cała Polska woła, Ŝe
„KAśDE śYCIE JEST BEZCENNE!”.
Drodzy Przyjaciele Ŝycia i rodziny!
Warto w dniu dzisiejszym przywołać słowa św.
Jana Pawła II, który nie raz uczył nas o wartości
Ŝycia najmniejszych i bezbronnych. Chyba wszyscy
pamiętamy znamienne zdanie, które padło z ust Ojca
Świętego w 1996 r. kiedy waŜyły się losy obrony
Ŝycia w Polsce: „Naród, który zabija własne dzieci,
jest narodem bez przyszłości!”. Trzeba i dzisiaj, po
latach te słowa przypomnieć. Polska wciąŜ bowiem
jest państwem, które nie chroni Ŝycia swoich najmniejszych, bezbronnych obywateli.
Mamy w tym roku wiele powodów i okazji do
tego, aby wspólnie zabiegać o odnowę moralną Ŝycia
publicznego, której wyrazem będzie pełna ochrona
Ŝycia. W tym roku mija bowiem 60 lat od wprowadzenia przez władze komunistyczne powszechnego
prawa do aborcji na wzór Związku Sowieckiego.
Ofiary tego prawa na przestrzeni minionych lat moŜemy liczyć w milionach… Ale przeŜywamy równieŜ wielkie i wzniosłe rocznice: 1050-lecie Chrztu
Polski i 60. Rocznicę Ślubów Jasnogórskich. To
wydarzenia, które zobowiązują do działania i przemieniania otaczającej nas rzeczywistości w kierunku, którego oczekiwał od nas św. Jan Paweł II. W
1997 r. w Kaliszu mówił: „Umiłowani Bracia i
Siostry, bądźcie solidarni z Ŝyciem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na
przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego
roku: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem
bez przyszłości. Wierzcie, Ŝe nie było mi łatwo to
powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest więc
powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek

etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię
obrony Ŝycia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o
Ŝycie. Trwa walka między cywilizacją Ŝycia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak waŜne jest budowanie
"kultury Ŝycia": tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność
ludzkiego Ŝycia; zakładanie instytucji naukowych i
oświatowych, które będą promowały prawdziwą
wizję osoby ludzkiej, Ŝycia małŜeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę
codziennego Ŝycia miłość miłosierną, którą Bóg
obdarza kaŜdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego,
słabego i ubogiego, [nienarodzonego]”.
Drodzy Przyjaciele, przywołując te znamienne
słowa świętego papieŜa idziemy w całym kraju w
Marszach dla śycia i Rodziny, aby uzmysłowić
sobie jak wielka odpowiedzialność za Ŝycie i rodzinę
na nas spoczywa. Idziemy, aby radośnie pokazać
światu piękno miłości małŜeńskiej, macierzyństwa i
ojcostwa, piękno Ŝycia, które trzeba chronić.
Chcemy zaapelować dzisiaj do władz publicznych naszego kraju o zagwarantowanie całkowitej,
prawnej ochrony Ŝycia dzieci nienarodzonych! Jesteśmy przekonani, Ŝe jest to moŜliwe, Ŝe w Polsce moŜe
się w bliskim czasie dokonać najlepsza z moŜliwych
zmian – zapewnienie pełnej ochrony Ŝycia kaŜdego
człowieka, przede wszystkim tego, który jest najsłabszy i bezbronny – dziecka przed urodzeniem.
Nasze maszerowanie zbiega się w czasie ze
zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem
„Stop aborcji”, mającym na celu zrównanie ochrony
prawnej Ŝycia dziecka przed urodzeniem z prawami
dziecka juŜ urodzonego. Podczas Marszu będziemy
mogli złoŜyć podpisy pod tym projektem. Po 23
latach obowiązywania tzw. kompromisu aborcyjnego, pojawia się ponownie moŜliwość zastąpienia go
prawem realizującym w pełni podstawowe prawo
człowieka – prawo do Ŝycia. Potrzeba 100 tys. podpisów, aby projekt ten mógł być rozpatrywany w
Sejmie. Liczymy, Ŝe będzie ich wielokrotnie więcej.
Zabierzmy więc listy do zbiórki podpisów takŜe do
swoich domów. Zachęcajmy rodzinę, przyjaciół i
znajomych do szerokiego poparcia projektu prawa,
które juŜ wkrótce moŜe stać się przykładem dla
innych państw i narodów.
Szanowni Uczestnicy Marszu dla śycia i Rodziny, gdybyśmy przed laty nie otrzymali daru Ŝycia,
nie byłoby zarówno nas, jak i naszych dzieci i wnuków. Dzięki temu, Ŝe dar ten został nam ofiarowany
moŜemy dzisiaj głosić jego pochwałę oraz pochwałę
rodziny. Mamy wiele powodów do radości i dziękczynienia. Zapraszam więc wszystkich do radosnego
manifestowania. Niech cała Polska woła dzisiaj z
nami: „KAśDE śYCIE JEST BEZCENNE!”.

