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Powiedzenie komuś w rozmowie: „i tak tego nie zrozu-
miesz”, „nie dorosłeś”, „nie jesteś w stanie tego pojąć” – jest
trochę obraźliwe. Mówiąc tak, uważa się rozmówcę za nie-
godnego dalszej konwersacji, dialogu, wyjaśnień. Pozosta-
wanie z nim, dalsze przemawianie do niego, tłumaczenie by-
łoby zwykłą stratą czasu.

W przypadku naszego stosunku do Boga i poznawania Go jest inaczej.
Dzisiejsza uroczystość to jedna z tych Tajemnic, przed którymi raczej trzeba
uklęknąć, aniżeli o nich mówić. Kontemplować, a nie tłumaczyć. Z tej kon-
templacji zrodzi się słowo zachwytu nad Tajemnicą Boga.

„Jeżeli jednak mówimy – powie św. Augustyn – to nie po to,  by o Naj-
świętszej Trójcy coś powiedzieć, ale by o Niej nie milczeć. Chrześcijanin bo-
wiem nie może o Najświętszej Trójcy milczeć. Musi on najpierw uwielbiać
Boga za objawienie tej prawdy, dlatego że Trójca Święta nie została wymy-
ślona przez nas, chrześcijan, ale została nam objawiona”.

Jakie znaczenie dla mojego życia ma ta Tajemnica? Ks. Bronisław Bo-
zowski w książce „Proboszcz niezwykłej parafii” tak mówi o tej Tajemnicy w
swoim życiu: „W seminarium traktat o Najświętszej Trójcy wykładano nam
ponad pół roku. Egzamin zdałem na piątkę, ale nic z tego nie wynikało dla
mojego życia. Dopiero później, chyba gdzieś w dziesiątym roku kapłaństwa,
dostałem monografię O. Hugo o dogmacie Najświętszej Trójcy. I wtedy
»zakochałem się« w tej Tajemnicy. Dla mnie dawniej ta Tajemnica była bli-
ska w niedziele, teraz uświadomiłem sobie, że jesteśmy stworzeni na obraz i
podobieństwo Najświętszej Trójcy, a więc winniśmy żyć na Jej podobień-
stwo. Trójca Święta to nie zamknięty klan, towarzystwo wzajemnej adoracji.
Ona jest otwarta na cały świat. Bóg nie jest Bogiem zimnym, obcym i dale-
kim, ale współczuje ze światem, współcierpi i współraduje się z ludźmi”.



N  T  P
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z naj-

bardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna
religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy
Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem
nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus.
Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej
Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie
jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej
od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewange-
lista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi
Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).
Przy chrzcie Pana Jezusa 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 (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba,
powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,
19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mó-
wi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16).
"Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o
Mnie" (J 15, 26).

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania.
Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia
Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspól-
nym mianem antytrinitaryzmu.

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że
przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej
naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczy-
wiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą
ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną
naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między
sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży
pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty po-
chodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróż-
nia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Sy-
na. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świę-
tego i pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo
późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go
na cały Kościół.



Prządek nabożeństw
30.05.2021 – 07.06.2021

niedziela 30 maja 2021 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Albertynę i Ema-

nuela Krettek, syna Eugeniusza, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, po-
krewieństwo Krettek-Szczuka oraz za zm. kapłanów.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Dariusza Grzeczny z okazji urodzin. Po
Mszy św. nabożeństwo majowe.

poniedziałek 31 maja 2021 – N  N  M  P
07:00 (recytowana) Za zm. Krystiana Grochol ofiarowana zamiast wieńca od Elż-

biety Jasiulek. Po Mszy św. Nabożeństwo majowe.
wtorek 1 czerwca 2021 – Św. Justyna, męczennika

18:00 Za zm. Józefa Czogała w 1. rocznicę śmierci.
środa 2 czerwca 2021 – Dzień powszedni

06:45 Za zm. Elfrydę Stania, 2 braci, siostrę Bertę, Waleskę i Alojzego Pater, Henry-
ka, Małgorzatę, Mariana i Emilię Jurecki, zm. z pokrewieństwa, Franciszka i
Martę Stania i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 3 czerwca 2021 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
07:00 …………………………………………………………………………………
09:00 W intencji Parafian z procesją do 4 ołtarzy.

piątek 4 czerwca 2021 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Mariana Pater z okazji 50 rocznicy urodzin
oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny. Po Mszy św. Nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca  Pana Jezusa.

sobota 5 czerwca 2021 – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
18:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, dwie żony, dwóch synów, Annę Krybus, Alfre-

da Griegel, brata, rodziców, Jerzego Koska, rodziców, brata, szwagra Jerzego
i dziadków z obu stron.

niedziela 6 czerwca 2021 – X Zwykła
08:00 Za zm. męża Ernesta Marek, rodziców Jadwigę i Jana Marek, synów, synowe,

dziadków Kocur, Marek i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Krybus, syna Mariana, rodziców i rodzeń-

stwo z obu stron, Annę i Joachima Rumpel, Helmuta Zbroja, Zbigniewa Łako-
miec, Irenę i Joachima Schiwy, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 W intencji Parafian z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
poniedziałek 7 czerwca 2021 – Dzień powszedni

07:00 (recytowana) Za zm. Antoniego Krybus.



Informacje duszpasterskie
30.05.2021 – 06.06.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Semina-
rium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary składane w
kościele, wpłaty na konto parafialne, i poprzez mikropłatności na stronie parafii.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd i dekretem Biskupa
Opolskiego w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie
49 osób (1os/15m2).

W dzisiejszą Niedzielę Trójcy Przenajświętszej kończy się czas przyjmowania Komu-
nii św. wielkanocnej.

We wtorek na godz. 19:00 do salki parafialnej zapraszam na spotkanie naszą Parafial-
ną Radę Duszpasterską.
W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Tra-
dycyjna procesja do czerech ołtarzy może się odbyć, ale trzeba zachować reżim sani-
tarny. Ponieważ bardzo trudno będzie zachować odstęp 1,5 metra pomiędzy uczestni-
kami, proszę aby wszyscy założyli maseczki.

Diecezjalne Radio Doxa zaprasza wszystkich, którzy w Boże Ciało nie będą mogli
osobiście uczestniczyć we Mszy św. na transmisję z opolskiej katedry. Początek o go-
dzinie 9.00. Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM oraz w Internecie.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Dawid Marcisz z parafii św. Anny w Chałupkach
· Ewa Jurecki z naszej parafii

(zapowiedź trzecia)

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna od poniedziałku do czwartku, a
w przyszłym tygodniu od wtorku do soboty przez pół godziny po Mszy św.

Mobilne Centrum Badań organizuje badanie pod kątem: miażdżycy tętnic,
osteoporozy kości, wydolności płuc i oskrzeli. Badania szczególnie zalecane
po przejściu COVID-19. Badania odbędą się w Ambulansie Diagnostycznym w

poniedziałek 31 maja 2021 od godz. 15:00 do godz. 15:45 na parkingu przy kościele.
Szczegóły na plakacie w gablotce i ulotkach na stolikach z tyłu kościoła.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w piątek po-
sprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(04.06.2021, godz. 18:45) Habrom S., Czogała W., Grud A., Czogała G., Hałas K. i
Kowalczuk S., a w następny piątek (11.06.2021, godz. 18:45) Pieruszka B., Rumpel
Z., Leśniok E., Wycisk B., Kaczyńska A. i Szczuka W.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał Chorych z Komunią św. Zapisy w
zakrystii albo w kancelarii parafialnej.

Serdeczne „Bóg zapłać!” Składam wszystkim uczestnikom wczorajszej pielgrzymki
do Matki Bożej Raciborskiej, zwłaszcza tym, którzy odważyli się iść pieszo (20 osób).

Parafia Sławików w dniach 5-8 lipca organizuje pielgrzymkę na Podlasie Są jeszcze
wolne miejsca. Szczegóły na plakacie w gablotce.

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