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U ROCZYSTOŚĆ T RÓJCY Ś WIĘTEJ
Z Ewangelii wg św. Jana (J 16,12-15)
„Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie.
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i
wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Dziś człowiek próbuje sam
określać, co jest prawdziwe, a co nie.
Taki subiektywizm poznawczy nie
rozwija jednak człowieka, lecz jest
źródłem zamętu w świecie. Ale
prawda to nie tylko intelektualny
wysiłek
stwierdzenia
zgodności
umysłu z rzeczywistością. Stworzenie
nie dochodzi do prawdy, lecz jest do
niej przyprowadzane. Boża prawda,
do jakiej prowadzi Duch Święty, to
udział w życiu Boga Jedynego w
Trzech Osobach. To poznanie i
doświadczanie Miłości niedostępne o
własnych siłach. W tę tajemnicę
odwiecznego
darowania
i

przyjmowania
wprowadza
tylko Duch Prawdy, który od Ojca i
Syna
pochodzi.
Kontemplacja
różnorodności Osób w jedności natury
wymyka
się
logice
rozumu.
Potrzebuje światła posłusznej wiary
oraz ufnego przyjęcia całej objawionej
prawdy – ona jest niezbędna, abym
mógł
realizować
swoje
chrześcijańskie powołanie.
DUCHU ŚWIĘTY, PROSZĘ, PROWADŹ
MNIE CIERPLIWIE DROGĄ PRAWDY O
ŻYCIU MIŁOSNEJ JEDNOŚCI OSÓB
BOSKICH. NIECH MOJE ŻYCIE BĘDZIE
NA CHWAŁĘ BOGA TRÓJJEDYNEGO!.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
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Porządek Mszy świętych 16.06 – 23.06.2019
NIEDZIELA – 16.06.2019
7.30 - Za ++ Jana i Paulinę Buhl, za ich rodziców i syna Jana.
10.30 - W intencji rodziny Ditrich za żyjących o Boże błogosławieństwo, a dla
zmarłych o życie wieczne.
Chrzest: Oscar Stawecki.
14.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
PONIEDZIAŁEK – 17.06.2019
18.00 - Za + Jana Pandza, żonę Julię, Zofię, Magdalenę i Katarzynę oraz dziadków
Mrocheń i pokrewieństwo.
WTOREK – 18.06.2019
18.00 - Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Piotra Józek z okazji 75 urodzin oraz w
intencji całej rodziny.
ŚRODA – 19.06.2019
18.00 - Za ++ rodziców Pawła i Anastazję Pasoń, + męża Józefa Garbela ++ braci
Haintza, Gintera, Piotra i bratową Irenę.
CZWARTEK – 20.06.2019
7.30 – I. wolna intencja
9.00 – I. Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Ewy Filipkowskiej, z prośbą o dary
Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo.
II. Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo z okazji 30 urodzin syna Piotra, synową i wnuka oraz
całą rodzinę.
Procesja Eucharystyczna.
PIĄTEK – 21.06.2019
18.00 – Za + rodziców Ignacego i Marię Woszko, za ++ z rodziny Ptaszek i Sala
oraz za dusze w czyśćcu.
SOBOTA – 22.06.2019
18.00 – Za + męża Joachima Moczko, brata, szwagrów, szwagierkę, rodziców,
teścia oraz za ++ z rodziny świerc.
NIEDZIELA – 23.06.2019
7.30 - I. Za + ojca Alfreda Nolepa + brata Arnolda.
-II. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za wszelkie łaski z prośbą o
dalsze w intencji ks. Alfreda Michalika w dniu 76 urodzin.
10.30- Za + Łucję Nolepa, jej męża Stanisława, ++ Cecylię Nolepa ++ z
pokrewieństwa Okos, Dawid i + Jana Mróz.
Chrzest: Weronika Zuzanna Buczkowska.
14.00 – Nabożeństwo.
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♦ Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo o godz. 14.00.
♦ Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę po Mszy św.
♦ Msza św. szkolna w czwartek o 18.00.
♦ Dzisiejsza kolekta i za tydzień jest przeznaczona na bieżące płatności parafii. Bóg zapłać
za wszelkie składane ofiary.
♦ Dziękuję za złożenie ofiary na renowację figury św. Anny. (aktualnie złożono 600 zł,
koszt renowacji to 4000zł)
♦ Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom parafialny. O
przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z ulicy Sportowej (sobota o
godz. 9.00).
♦ W czwartek będziemy przeżywali Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.30 i
9.00 z procesją ulicami naszej dzielnicy. (Trasa procesji: ul. Teligi, ul. Adama, ul.
Kosmonautów, ul. Przedmieście, ul. Teligi. Proszę o przygotowanie ołtarzy oraz
udekorowanie trasy naszej procesji). W tym dniu w ramach nabożeństwa popołudniowego
przyłączając się do apelu biskupa ordynariusza zapraszam wszystkich na Koncert
Uwielbienia o godz. 19.30 na Osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
♦ Zapowiedzi przedślubne:
2. Marcin Ludemann zam. Chrząstowice, Agnieszka Olszewska zam. Opole.
1. Sowada Robert zam. Opole, Psiuk Nicola zam. Opole
♦ Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu.
♦ Pielgrzymka do Raszowej będzie 7 lipca. Msza św. w intencji parafian z Maliny o godz.
9.00. Proszę jak dotychczas o pomoc w organizacji tego wydarzenia (figury, orkiestra,
kwiaty itp.). Wyjazd autobus spod kościoła o godz. 8.15. Młodzież (zwłaszcza tegorocznych
bierzmowańców i kandydatów) zachęcam do niesienia figur.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO
Drugie objawienie maiło miejsce na początku roku 1674. Pan
Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił
dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To
nabożeństw – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla
ludzi jednym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus
zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień.
W czasie wystawiania Najświętszego Sakramenty pojawił się Świętej Pan Jezus
„jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus
ponowie odsłonił swoją pierś i pokazał Serce w pełni blasku. Zażądał, aby w zamian
za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi
ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami
i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od świętej, aby w duchu tegoż zgromadzenia
odbywała się w każda noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna
(„godzina święta”) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była również
ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło
ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie
nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce
i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego
aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje
od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania,
lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie
Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną
serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca
i na wynagrodzeni Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje.
W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy
w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”. (ciąg dalszy
artykułu za tydzień).

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Celebracja Eucharystii, a także procesja eucharystyczna,
objawia i buduje Kościół. To Kościół, wspólnota ochrzczonych i
bierzmowanych, powołanych i posłanych, obdarzonych darami,
potrzebnymi do realizacji otrzymanego powołania (kapłańskiego,
małżeńskiego, do życia konsekrowanego).
Taki Kościół gromadzi się na Eucharystii i taki idzie w
procesji. Ta prawda powinna się objawić również w czynnym
zaangażowaniu poszczególnych osób i grup w te zbawcze wydarzenia.

