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Czy  Pan  Jezus  miał
jakieś tajemnice? Praw-
dy, których nikomu nie
chciał wyjawić, nawet
uczniom, którzy byli z
Nim przez cały czas?
Dzisiejsza Ewangelia
może coś takiego suge-
rować: Całą prawdę wy-
jawi dopiero Duch, któ-
ry przyjdzie, gdy Jezus
zostanie uwielbiony, a
zatem nie będzie Go już
na ziemi.

To jest dokładnie
nasza sytuacja. Nie mo-
żemy już udać się do
Założyciela naszej wia-
ry  i  zapytać Go,  jak  to
czy tamto należy rozu-
mieć. Nawet w Interne-
cie nie znajdzie się żadnej instrukcji obsługi życia chrześcijańskiego. Pozo-
staje pytać i szukać, próbować i badać i pilnie słuchać Ducha, czy nasza wie-
dza odpowiada Jego prawdzie.

Poszukiwanie Boga i Jego woli nie jest tylko sprawą uczonych teologów
i konsekrowanych biskupów – wszyscy jesteśmy powołani do korzystania z
naszego serca i naszego rozumu. A co byśmy powiedzieli o dobrej książce
teologicznej na nocnym stoliku? Albo o uważnej lekturze czasopism, w któ-
rych roi się od znaków czasu? Albo o posłuchaniu jakiego interesującego od-
czytu, dobrego kazania czy przemyśleniu rozważnych tez uczestników dialo-
gu biblijnego czy ekumenicznego? Duch prawdy, który pochodzi od Ojca i
poucza o Synu, przemawia na wielu kanałach – mimo że nie ma żadnej roz-
głośni.



N  N  T

Liturgia Niedzieli Trójcy Przenajświętszej pełna jest
zachwytu wobec Tajemnicy Bożego życia i zaprasza do
uwielbienia Trójjedynego Boga.

W modlitwie dnia Kościół przypomina nam, że Bóg
objawił tajemnicę swego życia najbardziej i ostatecznie
przez zesłanie na świat swojego Syna, Słowa Prawdy i Du-
cha Uświęciciela. Z objawienia tego jednoznacznie wynika,
że jeden Bóg jest w trzech Osobach – co bardzo prosto wy-
raża trzecia z sześciu podstawowych prawd wiary chrześci-
jańskiej – są trzy Osoby Boże: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Starym
Testamencie prawda ta była jeszcze zakryta i nie można się jej było nawet domy-
ślać. Dopiero z perspektywy Nowego Testamentu w słowie Boga i w Bożej mą-
drości, którymi posługiwał się Bóg, dokonując dzieła stworzenia, można dopatry-
wać się Syna Bożego i Ducha Świętego.

W Ewangeliach na wielu miejscach mowa jest o trzech Boskich Osobach –
choćby nad Jordanem – gdy Duch w postaci cielesnej, niby gołębica, unosił się
nad Jezusem, a z nieba dał się słyszeć głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie”. Także przy rozesłaniu uczniów Jezus mówił „Idźcie i
nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego”. We fragmencie dziś czytanym Jezus mówi do swoich uczniów o Du-
chu Prawdy, który doprowadzi ich do całej prawdy i o swoim Ojcu – że wszystko,
co ma Ojciec jest Jego udziałem.

Od samego początku stało się więc dla chrześcijan wiadome, że Bóg jeden, w
którego uwierzyli i wierzą, jest w Trzech Osobach. I dlatego, od samego począt-
ku, kreśląc znak krzyża na swoim ciele mówili – i my czynimy to samo – w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ludzkiemu rozumowi trudno jednak ową tajemnicę życia Bożego do końca
ogarnąć. Zasadnicze ustalenia rozumu oświeconego wiarą, czyli owoce refleksji
teologicznej, przekazuje nam Kościół w prefacji z dzisiejszej uroczystości: „Ty z
Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jed-
nym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną na-
turę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale,
to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż
wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w
istocie i równość w majestacie”.

Z zawartego w tekście pouczenia wynika, że odrębność Trzech Osób nie wy-
klucza jedności w Bogu, której źródłem jest jedna Boska natura i ona też jest pod-
stawą równości w majestacie tychże trzech Osób. Gdy rozum jedynie tyle zdolny
jest wyrazić, wiara skłania nas do uwielbienia Boga: Chwała Ojcu i Synowi, i Du-
chowi Świętemu – jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Trze-
ba to jednak czynić nie tylko słowem, lecz nade wszystko życiem. Niech życie
nasze będzie chwałą Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

bp Andrzej Czaja



Prządek nabożeństw
12.06.2022 – 19.06.2022

niedziela 12 czerwca 2022 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
07:00 W intencji Parafian.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Genowefę i Jana Nowak, Marię i Maksymi-

liana Kołodziejczyk, synów Alfreda i Alojza, synowe Różę i Małgorzatę,
Emila Marcol, Małgorzatę Burdzik, dziadków, zm. z pokrewieństwa Koło-
dziejczyk-Nowak-Filip, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. rodziców Pawła i  Helenę Gali,  Otylię i  Jana Żurek,  zm. dziadków z
obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo Gali-Wallach i dusze w czyśćcu cierp.

14:00 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 13 czerwca 2022 – Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Kościoła

18:00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla zm. Engelberta Gawlik
od Zofii Powalskiej z Sosnowca. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.

wtorek 14 czerwca 2022 – Bł. Marcina Kozala, biskupa i męczennika
18:00 Za zm. rodziców Joachima i Annę Kuśka, Piotra i Ernestyna Wolnik, zm.

dziadków z obu stron, zm. z pokrewieństwa Kuśka-Wolnik i duszę w czyśćcu
cierpiące.

środa 15 czerwca 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Jana i Bertę Foltys, Renatę Foltys, Wiktorię Foltys, zm.

dzieci, dziadków Foltys-Pietruszka i zm. z pokrewieństwa Foltys-Burdzik.
czwartek 16 czerwca 2022 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

07:00 ............................................................................................................................
09:00 W intencji Parafian z procesją do czterech ołtarzy.

piątek 17 czerwca 2022 – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
18:00 Za zm. Eryka Harnasz, rodziców Józefa i Paulinę, siostrę Teresę, rodziców,

Roberta Siedlaczek, żony Zofię i Bertę, dziadków Harnasz, Wochnik, Siedla-
czek, Kubina i dusze w czyśćcu cierpiące. Procesja Oktawy

sobota 18 czerwca 2022 – Dzień powszedni
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława Wala z okazji 70 rocznicy
urodzin

18:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bo-
żej. Procesja Oktawy

niedziela 19 czerwca 2022 – XII Zwykła
07:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i pokre-

wieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
09:00 (dwujęzyczna) ....................................................................................................
11:00 W intencji młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania, z podzięko-

waniem za otrzymany sakrament, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

14:00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Jubileuszowa Droga
Światła. Procesja Oktawy



Informacje duszpasterskie
12.06.2021 – 19.06.2022

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą
niedzielę zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. Za dwa tygo-
dnie (26.06) – II zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w naszej parafii.
Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na
konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii.

Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na czerwcowe nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w ramach Jubileuszowej Drogi Światła.

Jutro dzień fatimski. Zapraszam do uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwie
fatimskim z procesją dookoła kościoła. Do niesienia figury proszę Panie z
Brzeźnicy.
W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
O godz. 09:00 Msza św. w intencji parafian z procesją eucharystyczną do
czterech ołtarzy. Zapraszam wszystkich do zaangażowania się w przygotowa-
nie ołtarzy i trasy procesji. Zachęcam również do gorliwego uczestnictwa w
procesjach Oktawy.

Do sztandarów na procesję Bożego Ciała proszę młodzież wyznaczo-
ną na lekcjach religii. Do niesienia baldachimu Panów z Rady Para-
fialnej. Proszę również o jednego chętnego Pana do niesienia nagło-

śnienia. Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe zapraszam do uczestnictwa
w strojach komunijnych. Najmłodszych zapraszam do sypania kwiatów.
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna codziennie, oprócz
czwartku, przez pół godziny po Mszy św.

Biskup Opolski zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dzięk-
czynienia w ramach „Jubileuszowego Uwielbienie Pana”, który odbę-

dzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 16 czerwca, w Grocie Lurdz-
kiej na Górze Świętej Anny. Rozpoczęcie spotkania o godz. 19.00. Organiza-
torzy proszą o zabranie ze sobą świec. Inicjatywa ta jest kontynuacją dotych-
czasowego koncertu uwielbienia na opolskim osiedlu Armii Krajowej.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(17.06.2022, godz. 18:45) prosimy następne rodziny z kolejki.

Składam serdeczne „Bóg zapłać!” – w imieniu swoim oraz moich kursowych
współbraci – wszystkim,  którzy  w  środę przyszli  na  dziękczynną Mszę św.
oraz pomogli w zorganizowaniu tego wydarzenia. Relację fotograficzną moż-
na obejrzeć na stronie internetowej Łubowic: www.lubowice.pl

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


