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Nieustannie, często nie zdając sobie z tego sprawy, wyznajemy

naszą wiarę w Trójcę Świętą. I stajemy wobec tajemnicy. Wielu
teologów, jak na przykład św. Augustyn w swym dziele „O trójcy”
starało się zgłębić sposoby, przez które taka tajemnica mogłaby być
dla nas bardziej zrozumiała. Ale ona nie może być zrozumiała. Nie
jesteśmy w stanie pojąć, jak jeden Bóg może istnieć w Trzech Osobach. To nie
znaczy jednak, że nie powinniśmy się nad tą prawdą naszej wiary zastanawiać.

Skąd w ogóle wiemy, że jest jeden Bóg, a Trzy Osoby Boskie? Kto to wy-
myślił? Nikt. Wierzymy w to, ponieważ sam Bóg te prawdę objawił. I wcale nie
od razu. Właściwie dopiero przyjście na świat Jezusa i Zesłanie Ducha Święte-
go dało nam, ludziom, pewność wiary, że Trójca Święta rzeczywiście istnieje.
Próżno jednak szukać w Piśmie Świętym słowa „Trójca”. To jest słowo wymy-
ślone przez ludzi.

„Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrze-
ścijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się ja-
ko Ojciec, Syn i Duch Święty” – przypomina Katechizm Kościoła Katolickie-
go. A w Piśmie Świętym bez trudu znajdziemy miejsca, w których wymienione
są trzy Osoby Boskie. Na przykład przy Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pan-
nie. 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 Oj-
ciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w posta-
ci 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 mó-
wił wprost o Trzech Osobach Boskich.

Gdy św. Augustyn postanowił napisać dzieło o tajemnicy Trójcy Świętej,
idąc brzegiem morza, spotkał chłopczyka. Uwagę jego zwrócił fakt, że dziecko
w  muszli  przenosiło  wodę z  morza  i  wlewało  ją do  wygrzebanego  w  piasku
dołka. Zaciekawiony i rozbawiony Święty, przystanął i spytał: „Czy przypad-
kiem nie chcesz morza przelać do tego dołka?” Na to dziecko odrzekło:
„Prędzej ja w tym małym dołku zmieszczę całe morze, niż ty w swoim małym
rozumie pojmiesz tajemnicę Boga”.
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Porządek nabożeństw
16.06.2019 – 25.06.2019

niedziela 16 czerwca 2019 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i pokre-

wieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z

obu stron, rodzeństwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Stro-
minski-Wiesiolek-Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 17 czerwca 2019 – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
06:30 Za zm. Annę i Augustyna Rzytki, Annę Tumulka, zm. z pokrewieństwa

Rzytki-Perenc-Tumulka, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 18 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i

Gertrudę Mika, Zofię i Alfonsa Smarzoch, Józefa Piździor, zm. rodzeń-
stwo, zm. dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 19 czerwca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Lidię Kretek w 30 dni po śmierci.
09:00 Zakończenie roku szkolnego – w intencji Uczniów i Pracowników Szkół.
czwartek 20 czerwca 2019 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
07:30 Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Albertynę i

Emanuela Krettek, Jerzego i Hildegardę Krettek, córkę Marię Przybyła,
pokrewieństwo i zm. Kapłanów.

09:00 W intencji Parafian z procesją Bożego Ciała.
piątek 21 czerwca 2019 – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
18:00 Za zm. Józefa Halamoda, Annę i Emila Halamoda, zm. dziadków, pokre-

wieństwo Halamoda-Pytlik i dusze w czyśćcu cierpiące. (Po Mszy św. pro-
cesja Oktawy Bożego Ciała)

sobota 22 czerwca 2019 – Dzień powszedni
11:00 Ślub: Schmidt - Pańczyk.
14:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo

oraz zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin Beaty Wieczorek.
18:00 W intencji Parafian. (Po Mszy św. procesja Oktawy Bożego Ciała)
niedziela 23 czerwca 2019 – XII Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, synów, synowe, dziad-

ków Kocur, Marek, zm. z pokrewieństwa Marek-Depta i dusze w czyśćcu
cierpiące.

10:30 Za zm. Antoniego i Marię Wochnik, syna Antoniego, 2 synowe, Łucję Wol-
nik, matkę Annę, Paulinę Wczasek, męża Stefana i rodziców z obu stron.
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego Dziecka Mai Kałuża i procesja
Oktawy Bożego Ciała.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii i druga zbiórka kwartalna na
remonty i inwestycje. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby
parafii i zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim ofiarodawcom.

Dzisiaj nie będzie nabożeństwa popołudniowego. Dzisiaj też kończy się czas
przyjmowania Komunii św. wielkanocnej.

W środę o godz. 09:00 zakończenie roku szkolnego. Wszyst-
kim Uczniom i Pracownikom naszych szkół życzymy dobrego
wakacyjnego wypoczynku!

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i  Krwi Chrystusa (Boże Cia-
ło). O godz. 09:00 Msza św. w intencji parafian z procesją do czterech ołta-
rzy. Zachęcam wszystkich do włączenia się do pracy przy stawianiu ołtarzy, a
w czasie procesji do sztandarów w imieniu nas wszystkich proszę młodzież
wypisaną na kartkach leżących na stolikach z tyłu kościoła.

W dniach 08-14 lipca w Kokotku odbędzie się kolejny Festiwal Życia
– największa impreza plenerowa w okolicy. Warto też zwrócić uwagę,
że tegoroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Rowerową na Jasną Górę or-

ganizuje parafia Cyprzanów z sąsiedniego dekanatu. Już teraz też fani mo-
tocyklu mogą rezerwować czas na Międzynarodową Pielgrzymkę Motocy-
klistów na Górę św. Anny 04.08.2019. Szczegóły jak zwykle na plakatach w
gablotce i na www.parafia.lubowice.eu
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie pół godziny po
Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłym tygodniu i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W piątek za tydzień (21.06.2019, godz. 18:45) Ficoń, Gilge,
Rusinska, Bedrunka, Górkiewicz i Kocur, a w piątek za 2 tygodnie (28.06.
2019, godz. 18:45) Krybus, Iskra, Malcharczyk, Kałuża, Malcharczyk i
Urbisz.

Informacje duszpasterskie
16.06.2019 – 23.06.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

poniedziałek 24 czerwca 2019 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
18:00 Za zm. Irmgardę Benek, syna Romana, brata Józefa, rodziców z obu stron, Ja-

dwigę i Wilhelma Benek, Gertrudę i Pawła Bugdol, Łucję i Wiktora Kurek,
Agatę Kretek, siostry, braci, rodziców i zm. z pokrewieństwa Benek, Bugdol,
Kretek i Kurek. (Po Mszy św. procesja Oktawy Bożego Ciała)

wtorek 25 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jadwigę i Huberta Jaskoła, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Monikę i

Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Jaskoła-Paris i dusze w czyśćcu cierpiące.
(Po Mszy św. procesja Oktawy Bożego Ciała)


