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Od powyższych słów, które uczono nas 
wypowiadać wraz za znakiem krzyża, 
zostaliśmy niemal wszyscy już w dzie-
ciństwie wprowadzeni w największą Ta-
jemnicę naszej wiary. Tajemnicę, któ-
rej nie podaje do wierzenia żadna inna 
religia, do której ludzkim rozumem 
człowiek nigdy by nie doszedł, którą 
objawił nam sam Jezus Chrystus. W Pi-
śmie Świętym znajdziemy kilkadziesiąt 
miejsc, gdzie Pan Jezus mówi o swoim 
Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu, i gdzie 
wskazuje na Ducha Świętego jako rów-
nego Ojcu i Synowi, a jednocześnie jako 
na odrębną od nich Osobę. Warto przy-
pomnieć choćby tylko kilka z nich. Przy 
chrzcie Pana Jezusa objawia się cała 
Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, 
Bóg Ojciec daje Mu świadectwo gło-
sem, a Duch Święty jawi się nad Jezu-
sem w postaci gołębicy. Zanim Pan Jezus 
wstąpił do nieba, powiedział Aposto-
łom słowa: „Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im chrztu w imię 
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Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Kiedy 
Chrystus zapowiada zesłanie Ducha 
Świętego na Apostołów, mówi: „Ja 
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocie-
szyciela da wam”. „Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy”. 
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego 
Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, On będzie 
świadczył o Mnie”. Apostołowie od 
samego początku podjęli tajemnicę 
Trójcy Najświętszej. Św. Paweł pisał: 
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość 
Boga i dar jedności w Duchu Świę-
tym niech będą z wami wszystkimi”; 
„Tym zaś, który umacnia nas wespół 
z wami w Jezusie Chrystusie i który 
nas namaścił, jest Bóg. On też wyci-
snął na nas pieczęć i zostawił zadatek 
Ducha w sercach naszych”. Zaś św. 
Piotr zwracał się „do wybranych. (...) 
Według tego, co przewidział Bóg Oj-
ciec, aby w Duchu zostali uświęceni”.
Tajemnica Trójcy Świętej przekra-
cza możliwości naszego pojmowa-
nia. Dlatego nie jest dziwne, że obok 
teologów, najwięcej światła na tę 
prawdę mogli rzucić ludzie o wrażliw-
szych sercach i umysłach – twórcy: 
poeci, rzeźbiarze, malarze. Z pierw-
szymi symbolicznymi przedstawie-
niami Trójcy Najświętszej spoty-
kamy się w sztuce chrześcijańskiej 
już w IV wieku. Na sarkofagu, który 
można oglądać w Muzeum Laterań-
skim, Trójca Najświętsza jest przed-
stawiona w postaci trzech osób ludz-
kich. W bazylice św. Pawła w Rzymie 

W imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego.

z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca 
jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci ba-
ranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. 
Symbolem późniejszym jest trójkąt, który czę-
sto otaczano słońcem na wyrażenie natury 
Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy 
Przenajświętszej był trianguł – są to umiesz-
czone na jednym drążku trzy świece na trzech 
rozgałęzieniach. Również starożytnym symbo-
lem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ra-
miona. Symbolem bardziej skomplikowanym, 
ale bardziej wymownym są trzy koła w trójką-
cie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypeł-
niają. Od XII wieku bardzo rozpowszechnił się 
przypuszczalnie najbardziej znany nam typ ob-
razów: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego 
na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, 
który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha 
Świętego w postaci gołębicy.
Tajemnica Trójcy Najświętszej niezwykle in-
spirowała również poetów, czego przykładem 
może być znany nam wiersz M. Konopnickiej:
W mądrość przedwieczną, która światy tworzy, 
Słońca zapala, sieje blaski zorzy, 
Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże, 
W Boga i w Ojca wszechistnienia wierzę. 
W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem, 
Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem, 
W miłość, co krew swą dała nam w ofierze, 
W zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa – wierzę. 
W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela, 
W światło, co wieki i ludy obdziela, 
W bóstwa z człowiekiem wieczyste przymierze, 
W Ducha Świętego, w Trójcę Świętą – wierzę. 
Wiarą tą znaczę piersi i czoło moje, 
O, spraw to, Panie, niech przy niej dostoję, 
Ukarz, gdy lud Twój zasłuży na karę! 
Lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę!
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15 czerwca – Niedziela XI Zwykła – UROcZyStOŚć NAjŚWIętSZEj tRójcy
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za †† Antoniego i Franciszkę Siankiewicz oraz †† z rodzin Kulbaka 

i Siankiewicz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Helenę i Herberta Paterok, †† Teresę i Jerzego Kubi-

szok, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe

16 czerwca – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giza, †† Katarzynę i Hieronima Markie-

ton, wnuczkę Mirellę, zięcia Norberta, braci Heinricha i Helmuta, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

17 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Alberta chmielowskiego, zakonnika
 18.00 –za † Halinę Olszewską 

18 czerwca – środa
 7.00 – za † Annę Kiel

19 czerwca – czwartek — UROcZyStOŚć NAjŚWIętSZEgO cIAłA I KRWI chRyStUSA
 8.00 – za † Joachima Koniecznego, †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.00 – w intencji Parafian
 18.00 – w intencji Parafian

20 czerwca – piątek — wspomnienie św. Alojzego gonzagi, zakonnika
 18.00 – za † koleżankę Alicję Musiał

21 czerwca – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 13.00 – ślub rzymski: Agnieszka i Roman Kliś
 18.00 – za † Ludwika Pecolt, † żonę Zofię, † syna Jana i dusze czyśćcowe

22 czerwca – Niedziela XII Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana Wojciul, † siostrę Irenę, † siostrzenicę 

Katarzynę, † szwagra Antoniego i † ciocię Stanisławę
 10.30 – za † męża, ojca i dziadka Aleksego Skowron w 25. rocznicę śmierci
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Ryszarda z oka-
zji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
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▪▪ W▪dzisiejszą▪niedzielę▪przeżywamy▪uroczystość▪Najświętszej▪Trójcy.▪Jest▪to▪zarazem▪
pierwsza▪niedziela,▪która▪po▪zakończonym▪w▪poprzednią▪niedzielę▪okresie▪wielka-
nocnym▪wprowadza▪nas▪w▪tzw.▪okres▪w▪ciągu▪roku.▪Na▪początku▪tego▪kolejnego▪
etapu▪roku▪liturgicznego▪Kościół▪przypomina▪nam,▪że▪Bóg▪jest▪Jeden▪w▪Trzech▪Oso-
bach.▪Ta▪jedność▪Osób▪Bożych▪zaprasza▪nas▪do▪wysiłku,▪by▪relacje▪jakie▪tworzymy▪
w▪rodzinach▪i▪wspólnotach▪były▪choć▪trochę▪odwzorowaniem▪tych,▪które▪panują▪
pomiędzy▪Osobami▪Trójcy▪Przenajświętszej.▪Zapraszam▪o▪godz.▪17.30▪na▪Nieszpory.

▪▪ W▪czwartek▪przypada▪uroczystość▪Najświętszego▪Ciała▪i▪Krwi▪Pana▪Jezusa,▪popu-
larnie▪zwana▪świętem▪Bożego▪Ciała.▪Procesja▪Eucharystyczna▪wyruszy▪z▪naszego▪
kościoła▪po▪Mszy▪św.,▪która▪rozpocznie▪się▪o▪godz.▪10.00.▪Trasa▪procesji▪będzie▪
przebiegała▪ulicami:▪Słowackiego,▪Katowicka▪(przy▪skrzyżowaniu▪1.▪ołtarz),▪Prusa,▪
Żymierskiego▪(przy▪skrzyżowaniu▪2.▪ołtarz),▪Roosevelta,▪22▪Lipca▪(3.▪ołtarz),▪Strze-
lecka▪i▪Słowackiego▪(4.▪ołtarz▪i▪zakończenie▪procesji).▪Zachęcamy▪do▪udekoro-
wania▪domów▪(okien,▪balkonów),▪dając▪w▪ten▪sposób▪świadectwo▪naszej▪wiary.▪
Dzieci▪pierwszokomunijne▪zapraszam▪w▪swoich▪strojach,▪a▪młodsze▪do▪sypania▪
kwiatów.▪Okazja▪do▪spowiedzi▪św.▪będzie▪codziennie▪przed▪Mszą▪św.▪i▪dodatkowo▪
w▪środę▪od▪godz.▪18.00▪do▪19.00.▪

▪▪ W▪uroczystość▪Bożego▪Ciała▪o▪godz.▪19.30▪przy▪kościele▪Przemienienia▪Pańskiego▪
w▪Opolu▪rozpocznie▪się▪Koncert▪Uwielbienia.▪Biskup▪Opolski▪Andrzej▪Czaja▪zapra-
sza▪wszystkich▪diecezjan▪do▪wspólnego▪uwielbiania▪Pana▪Jezusa▪oraz▪do▪żarliwej▪
modlitwy▪za▪dzieci▪i▪młodzież.▪Biskup▪prosi,▪by▪nie▪zabrakło▪całych▪rodzin,▪a▪także▪
tych,▪którzy▪w▪parafiach▪prowadzą▪modlitwy▪w▪intencji▪młodego▪pokolenia.▪Wię-
cej▪informacji▪można▪znaleźć▪w▪dzisiejszym▪„Gościu▪Niedzielnym”.

▪▪ W▪piątek▪o▪godz.▪19.30▪zapraszamy▪młodzież▪na▪dekanalne▪czuwanie▪do▪Leśnicy.
▪▪ W▪sobotę▪21▪czerwca▪w▪Prudniku-Lesie▪odbędzie▪się▪kolejne▪modlitewne▪spotka-

nie▪dla▪osób▪żyjących▪w▪związkach▪niesakramentalnych.▪Rozpocznie▪je▪koronka▪do▪
Miłosierdzia▪Bożego▪z▪konferencją▪o▪godz.▪15.00.▪W▪programie▪także:▪nabożeń-
stwo▪Drogi▪Krzyżowej,▪przerwa▪na▪zawiązanie▪wspólnoty▪i▪rozmowy▪oraz▪Msza▪
święta.▪Biskup▪Opolski▪serdecznie▪zaprasza▪do▪wspólnej▪modlitwy▪i▪rozważania▪
Słowa▪Bożego▪osoby▪żyjące▪w▪związkach▪niesakramentalnych,▪które▪swojej▪trud-
nej▪życiowej▪sytuacji▪nie▪mogą▪uzdrowić.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła,▪a▪przed▪kościo-
łem▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪Wydział▪Teologiczny▪w▪Opolu;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪
kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Genowefę▪Zimnota,▪ lat▪82,▪z▪ul.▪Korfantego.▪Wieczny odpoczynek racz Jej 
dać Panie...


