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Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. O godz. 14.30 zapraszam na
Nieszpory.
Dzisiaj o godz. 16.00 w kościele w Dąbrowie odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny
połączony z modlitwą o pokój z udziałem gości z Ukrainy. Szczegóły na plakacie w gablotce.
W poniedziałek 13.06 – Dzień Fatimski. Zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo fatimskie o
godz. 19.00. Proszę o przyniesienie ze sobą świec. Przed Mszą będzie można złożyć intencje
do różańca.
W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.00, 8.30 z procesją
Eucharystyczną i o 11.30. Bardzo proszę o przystrojenie trasy procesji oraz naszych domów.
Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty. W nadchodzącym tygodniu zapraszam
kolejne Rodziny według wyznaczonej listy. Wielkie Bóg zapłać za posprzątanie placu
kościelnego, parkingu, podwórka przy plebanii oraz uporządkowanie ogrodu plebanijnego.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta, jak i za tydzień na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zapowiadana
w zeszłą niedzielę zbiórka na misje – na potrzeby ks. Pawła Chudzika, który pracuje w Peru.
Bóg zapłać.
W naszej parafii powstała inicjatywa założenia scholii dziecięcej pod okiem Pana Huberta
Labusgi i Pani Małgorzaty Groszek. Serdecznie zapraszamy dzieci chcące się zaangażować w
to dzieło na pierwszą próbę we wtorek o godz. 17.00
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Zapowiedzi przedmałżeńskie: Karolina Kolanek z Opola i Adam Szymański z Chróściny –
zap. II.
24.06.2022 r. o godz. 18.00 na placu katedralnym w Opolu odbędzie się koncert na rzecz
opolskiej katedry. Wystąpią: Golec Uorkiestra oraz Frele. Szczegóły na plakacie w gablotce.
Drodzy parafianie. Ostatnim czasem dało się usłyszeć, że nasze organy odmawiają
posłuszeństwa. Po wizji lokalnej organmistrza, stwierdzono, że konieczna jest wymiana całego
kontuaru, który jest w bardzo złym stanie. Jesteśmy na etapie zbierania ofert. Jedna, którą
posiadamy opiewa na około 120 tyś. zł. Będziemy oczywiście szukać innych. Zdaję sobie
sprawę, że są to ogromne koszty. Po konsultacji z Radą Ekonomiczną Parafii chciałbym, aby
zostały wznowione zbiórki na cele inwestycyjne naszej parafii. Na najbliższy czas
przewidziana była także wymiana pieców w kościele i salce parafialnej, na które jest
możliwość otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska. W duchu
odpowiedzialności za materialne dobro naszej parafii, będziemy starali się na miarę naszych
możliwości realizować po kolei każdą z ww. inwestycji oraz podejmować te bieżące. Ufam, że
dzięki Bożej Opatrzności, opiece św. Józefa i waszemu wsparciu poradzimy sobie ze
wszystkimi sprawami. Stąd też w każdą trzecią niedzielę miesiąca, począwszy od lipca tego
roku będzie tzw. zbiórka inwestycyjna, w którą zaangażowana będzie Rada Parafialna. Jeżeli,
ktoś chciałby indywidualnie złożyć jakąś ofiarę na konkretne cele, będzie to mógł uczynić na
konto bankowe naszej parafii, bądź w kancelarii parafialnej. Już dziś za zrozumienie, waszą
życzliwość i ofiarność składam gorące i serdeczne podziękowanie.

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę
błogosławionej Niedzieli i całego tygodnia !!!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Liturgia Niedzieli Trójcy Przenajświętszej pełna jest zachwytu wobec Tajemnicy Bożego życia
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 Ducha Uświęciciela. Z objawienia tego jednoznacznie wynika, że jeden Bóg jest w
trzech Osobach – co bardzo prosto wyraża trzecia z sześciu podstawowych prawd wiary
chrześcijańskiej – 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 domyślać. Dopiero z perspektywy
Nowego Testamentu w słowie Boga i w Bożej mądrości, którymi posługiwał się Bóg, dokonując
dzieła stworzenia, można dopatrywać 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 Duchu
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 początku, 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, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną
naturę. 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 wyklucza jedności w
Bogu, której źródłem jest jedna Boska natura i ona też jest podstawą równości w majestacie
tychże trzech Osób. Gdy rozum jedynie tyle zdolny jest wyrazić, wiara skłania nas do uwielbienia
Boga: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Trzeba to jednak czynić nie tylko słowem, lecz nade wszystko życiem. Niech życie nasze
będzie chwałą Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
bp Andrzej Czaja

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 13.06.2022 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, KAPŁANA I DRA KOŚCIOŁA,
DZIEŃ FATIMSKI
19:00 I. Za ++ męża i ojca Huberta Kubis, rodziców z obu stron, brata Rudolfa, szwagierki,
szwagrów, pokrew. Kubis, Nicpoń i dusze w czyśćcu cierpiące.
II. Za + Ewrina Jauernik w 1 r. śmierci.
WTOREK–14.06.2022 – BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za ++ Marię i Wilibalda Szindzielorz, ++ z pokrew., dusze w czyśćcu cierpiące oraz o
błogosław. Boże i zdrowie w rodzinach Krum i Kasprzyk.
ŚRODA– 15.06.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
15:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z
prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Lucji z okazji 70 r. ur. oraz z okazji 45 r.
ślubu Lucji i Pawła Lissy , a także o opiekę Anioła Stróża dla dzieci i wnuków.
18:00 Za ++ męża Rudolfa Pudelko, rodziców z obu stron, pokrew. Pudelko, Klemens.

CZWARTEK– 16.06.2022– UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z
prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie Mrohs oraz za ++ męża, rodziców i teściów,
wujka ks. Emila Strzelczyk, ++ krewnych, kapłanów i siostry zakonne.
8:30
Msza św. z procesją Eucharystyczną do 4 ołtarzy.
I. Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla ++ rodziców Gertrudy i Seweryna
Nicpon, męża Rudolfa, szwagrów, pokrew., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
II. Za + Stefanię Stach i wszystkich ++ z VIII Róży różańcowej MB Królowej Pokoju.
11:30 Intencja wolna…
PIĄTEK– 17.06.2022 – ŚW. BRATA ALBERTA, ZAKONNIKA
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z
prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinach: Ignac, Weber, Mzyk.
SOBOTA – 18.06.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za + Tomasza Ferenc – intencja od Haliny Kozaneckiej oraz od Grażyny i Piotra Koleśnik.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z
prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie Satuła i Wiercimok oraz o opiekę Anioła
Stróża dla dzieci Zuzanny i Hanny.

NIEDZIELA XII ZWYKŁA – 19.06.2022
7:00
Za ++ rodziców Jana i Edeltraudę Dusza, Jerzego i Annę Strzelczyk, brata Pawła oraz za
wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
9:00
Za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i opiekę,
z prośbą o dalsze Boże błogosław., opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we wszelkich pracach
dla pracowników i ich rodzin.
10:30 Do Bożego miłosierdzia za wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej z podz. Panu Bogu za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w intencji Krystyny Jurek z okazji 80
rocznicy urodzin oraz o dar życia wiecznego dla + męża Horsta.
14:30 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 20.06.2022 – ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
7:00
Za ++ męża Wiktora Gala w 10 r. śm., rodziców Gala, Glomb, dziadków, szwagierki,
szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie.
18:00 Za + Norberta Malorny w 30 dzień po śmierci.
WTOREK–21.06.2022 – NMP OPOLSKIEJ
18:00 Za ++ Różę i Huberta Nicze, Ingeborg Gonsior, dziadków, ++ z pokrew. o dar nieba oraz
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinach:
Gonsior, Nicze.
ŚRODA– 22.06.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski
z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinach: Swoboda, Majer.
CZWARTEK– 23.06.2022– UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA – DZIEŃ OJCA
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie,
błogosł. Boże, opiekę św. Józefa w int. wszystkich ojców naszej parafii z okazji Dnia Ojca.
PIĄTEK– 24.06.2022 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
8:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski w kończącym się roku
szkolnym, oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dobry wypoczynek w
czasie wakacji, nabranie sił do dalszej nauki i pracy dla wszystkich uczniów naszej szkoły,
Dyrekcji, Grona pedagogicznego i wszystkich pracowników.
17:30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za ++ rodziców Annę i Reinholda Pasoń, ojca Józefa Zajonz oraz o błogosław. Boże i zdrowie
w rodzinie Pasoń.
SOBOTA – 25.06.2022 – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP
7:30
Intencja wolna…
12:00 Ślub: Nikola Gambiec – Mateusz Rokicki.
18:00 Za ++ rodziców Wiesławę i Joachima Fonfara oraz o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie
Sopa.
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA – 26.06.2022
7:00
Intencja wolna….
9:00
W intencji Parafian.
10:30 Intencja wolna…
14:30 Nieszpory

