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Jednym z najbardziej specyficznych ele-
mentów chrześcijaństwa jest wiara w jed-
nego Boga w trzech Osobach. Istnienie 
Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. 
Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy 
do tej prawdy. Pan Bóg jest jeden w swojej 
naturze, ale w trzech osobach. Osoby Bo-
skie różnią się między sobą rzeczywiście 
tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. 
Nie różnią się jednak naturą ani też przy-
miotami, ani też działaniem, które jest 
wspólne. Tyle zdołała określić teologia ka-
tolicka. Przy okazji tych najtrudniejszych 
prawd wiary warto sięgać do mądrości Oj-
ców Kościoła i pism wybitnych średnio-
wiecznych pisarzy. Stąd dzisiaj proponuję 
rozważanie bł. Wilhelma z St. Thierry, cy-
stersa z I poł. XII w., który o Trójcy Świętej pi-
sał w kontekście przyjścia Ducha Świętego 
(dzieło: Speculum fidei): „Ty więc, o wierna 
duszo, gdy najgłębsze tajemnice wiary stają 
przed twoją drżącą naturą, powiedz śmiało 
– nie dlatego, że chcesz im się sprzeciwiać, 
ale aby pójść za nimi – powiedz: «Jakżeż 
to się stanie?». Twoje zapytanie niech bę-
dzie modlitwą, miłością, pobożnością i po-
kornym pragnieniem. Nie prowadź subtel-
nych rozważań o Bożym majestacie, lecz 
szukaj zbawienia w tym, co dał Bóg dla na-
szego ocalenia, by nas zbawić. Na to od-
powie ci Anioł Wielkiej Rady: «Gdy przyj-

dzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od 
Ojca, On powie wam wszystko i nauczy was 
wszelkiej prawdy». «Nikt bowiem nie wie, 
co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, 
który w nim jest. Tak i tego, co jest w Bogu, 
nikt nie poznał, tylko Duch Boży». Spiesz 
się przeto, aby stać się uczestnikiem Du-
cha Świętego. On już jest wtedy obecny, 
gdy został wezwany; nie może zostać we-
zwany, jeśli Go nie ma. A skoro przybywa 
wezwany, przybywa z obfitością błogosła-
wieństwa Bożego. Jest rwącą rzeką niosącą 

radość dla miasta Bożego. A gdy przyjdzie, 
o ile cię znajdzie pokornym, cichym i lękają-
cym się mowy Boga, spocznie na tobie i ob-
jawi ci się to, co Bóg Ojciec zabrał mądrym 
i roztropnym tego świata. Wtedy zajaśnieją 
przed tobą te rzeczy, które wprawdzie Mą-
drość mogła powiedzieć uczniom na tej 
ziemi, ale oni tego jeszcze nie mogli znieść, 
dopóki nie przyszedł Duch Prawdy, który 
nauczył ich pełnej prawdy. Aby ją otrzy-
mać i nauczyć się jej, na próżno oczekuje 
się z ust jakiegokolwiek człowieka tego, 
czego on nie mógł otrzymać ani nauczyć 
się z ust samej Prawdy. Bo jak mówi sama 
Prawda: «Bóg jest duchem», a więc jest 

 ▪ Wieczorem w uroczystość Bożego Ciała Biskup Opolski zaprasza na „Jubileuszowe 
Uwielbienie Pana”, które odbędzie się o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej na Gó-
rze Świętej Anny. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą świec. Inicjatywa ta 
jest kontynuacją dotychczasowego koncertu uwielbienia na opolskim osiedlu  
Armii Krajowej.  

 ▪ Ojcowie Franciszkanie zapraszają na Pielgrzymkę Przyjaciół Misji Franciszkań-
skich i Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca na Górze Świę-
tej Anny. Pielgrzymka ta łączy się od 20 lat ze spotkaniami sympatyków Ziemi 
Świętej zainicjowanymi przez śp. o. Paschalisa Kwoczałę OFM, stąd jego osobie 
i dziełu, które pozostawił, jest w części poświęcona. W programie m.in.: w sobotę 
– o godz. 14.00 początek przy Domu Pielgrzyma, o godz. 15.00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia i Msza św. w kaplicy Wniebowzięcia NMP w Porębie (przewodniczy 
o. Nikodem Gdyk OFM), o godz. 16.00 Droga Krzyżowa na kalwarii i o godz. 20.00 
wieczór wspomnienia O. Paschalisa. W niedzielę o godz. 9.00 spotkanie z misjo-
narzami franciszkańskimi i o godz. 11.30 Msza św. w bazylice.

 ▪ W przyszłą niedzielę (19 czerwca) parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje 
święto patronalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00. Będzie to jed-
nocześnie Msza św. dziękczynna za 60 lat kapłaństwa ks. Prałata Antoniego Ko-
mora, długoletniego proboszcza Zdzieszowic i budowniczego naszego kościoła. 
Gorąco zachęcam do wdzięcznej modlitwy w intencji ks. Prałata Antoniego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

Jeden Bóg w trzech Osobach –Jeden Bóg w trzech Osobach –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ___________________________________ ___________________________________
rzeczą konieczną, aby ci, którzy Go czczą, 
czcili Go w Duchu i prawdzie. I podobnie 
ci, którzy pragną Go poznać, powinni pro-
sić o zrozumienie wiary w Duchu Świę-
tym i o odczucie czystej i nagiej prawdy. 
Bo w ciemnościach niewiedzy tego życia 
tylko On jest światłem oświecającym. On 
jest miłością oświecającą, On jest miłością 
przyciągającą, On jest sprawcą słodkości, 
On jest przyjściem człowieka od Boga, 
On jest kochającą miłością, On jest odda-
niem, On jest miłością ku Bogu, On z wiary 
i dla wiary objawia wiernym sprawiedli-
wość Bożą, za łaskę daje łaskę, za wiarę  
pochodzącą ze słuchu, wiarę oświeconą”. P. Novelli, P. Novelli, Trójca ŚwiętaTrójca Święta, XVII w., XVII w.
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1212 czerwca czerwca  – – Niedziela — Niedziela — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Otylii i Zygmunta z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o opiekę 
Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, † siostrę 

Elżbietę i † jej męża Ericha Wiktor, †† teściów Annę i Maksymiliana 
Filusz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

13 czerwca 13 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Kościoła 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Katarzyny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 czerwca 14 czerwca – wtorek — wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
 18.00 – za † ojca Joachima Garbas w 16. rocznicę śmierci, †† z rodziny oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

15 czerwca 15 czerwca – środa 
 18.00 – za † Joachima Koniecznego, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

16 czerwca 16 czerwca – – czwartek — czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSAUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
 8.00 – za † mamę Annę Zagrol w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Waltera, 

†† dziadków z obu stron, †† z rodzin Zagrol, Nowara i Krahl oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące 

 9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
 18.00 – za † syna Adama w rocznicę ziemskich urodzin, †† rodziców, †† te-

ściów, †† braci i † siostrę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

17 czerwca 17 czerwca – piątek — wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
 18.00 – za † ojca Joachima Kurę w 20. rocznicę śmierci, † mamę Marię, 

†† rodziców Bogusławę i Henryka Nalewaja oraz †† z rodzin Kura, 
Król i Nalewaja

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj kończy się okres przyjmowania Komunii świętej wielkanocnej.

 ▪ Jutro (w poniedziałek) zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo fatimskie (róża-
niec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ 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. 9.30. Trasa procesji będzie 
przebiegała ulicami: Wolności, Dunikowkiego, Spokojną, Krótką, Mickiewicza, Pl. 
1 Maja i zakończy się przy kościele (4. ołtarz i zakończenie procesji). Zachęcamy 
do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób świadectwo na-
szej wiary. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swoich strojach, a młodsze do 
sypania kwiatów. O takie zaangażowanie proszę dzieci również po Mszach św. 
wieczornych w ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała”.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

18 czerwca 18 czerwca – sobota  
 12.30 – ślub: Oliwia Koncewicz i Łukasz Kowalczyk
 14.00 – ślub: Aleksandra Erdman i Patryk Zagożdżon
 18.00 – za † żonę i mamę Józefę Karczmarczyk, †† rodziców Walerię i An-

toniego oraz Eugenię i Władysława, †† dziadków z obu stron, 
†† szwagrów Stefana i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1919 czerwca czerwca  ––  XIIXII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Tadeusza, † Kazimierę, † Janinę, † Jana oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Jerzego z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla ca-
łej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Dominik Łukasz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Sojka, † męża Antoniego, † syna 

Henryka, †† dwie siostry, †† trzech braci, †† dwóch szwagrów 
i † szwagierkę oraz do Opatrzności Bożej o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 93. rocznicy urodzin


