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Uroczystość Trójcy Świętej zaprasza nas 
do spotkania z tajemnicą, która należy 
do absolutnych, to znaczy takich, co do 
których rozum ludzki jest bezsilny bez ła-
ski wiary i Objawienia. Wobec tej wielkiej 
tajemnicy Kościół od samego początku 
starał się najpierw rozważać to, co dzięki 
natchnionym tekstom pozwalało uczest-
niczyć w objawieniu się Trójjedynego 
Boga. Przykładowo można by wskazać na 
fragmenty Ewangelii, które opowiadają 
o chrzcie Jezusa w Jordanie, o Przemienie-
niu Pańskim, czy też przypominają słowa 
samego Jezusa o swoim Ojcu lub zapo-
wiadające przyjście Ducha Pocieszyciela. 
Ponadto  poprzez liturgię i mocne akcen-
towanie w niej trynitarnego charakteru 
wszystkich modlitw miało wzrastać wśród 
wiernych nabożeństwo do Najświętszej 
Trójcy. Wreszcie także Kościół wobec 
tajemnicy Trójjedynego Boga pozwalał 
przemawiać mistyce i sztuce. Przykła-
dem jest ikona Andrieja Rublowa, którą 
traktowano jako wzór ikonografii i przed-
stawień Trójcy Świętej. Niezwykła jest jej 
sama kompozycja: trzy postaci z ikony zo-
stały wpisane w okrąg, który ma symbo-

lizować idealną równość. Osią okręgu jest 
wyciągnięta nad kielichem dłoń środko-
wego anioła. Linia sylwetek bocznych po-
staci układa się w kształt kielicha. Skrzydła 
wszystkich trzech aniołów są ze sobą połą-
czone. Daje to symbol wspólnoty i jedności. 
Postaci są zwrócone do siebie nawzajem, 
co ma odzwierciedlać jedność, a równo-
cześnie autor nadał im cechy odrębności. 
Linie poprowadzone od osi dolnej krawę-
dzi ikony do górnych narożników dzielą 
przestrzeń na trzy trójkąty. Każdy z nich 
jest niejako przypisany do jednej postaci. 

Andriej Rublow, Trójca Święta, XV w.

 ▪ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego 
Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga 
i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu. 
Zapraszam o godz. 17.30 na ostanie w tym roku nabożeństwo majowe.

 ▪ We wtorek będziemy gościć w naszej parafii ks. neoprezbitera Mateusza Koziel-
skiego, który Mszą św. w intencji Parafian chce podziękować za życzliwość i du-
chowe wpieranie go w drodze do kapłaństwa. Po Mszy św. będzie udzielał bło-
gosławieństwa prymicyjnego. Okazja do przyjęcia tego błogosławieństwa będzie 
jeszcze w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – wtedy też ks. Mateusz wy-
głosi słowo Boże.

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, po-
pularnie zwana świętem Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna wyruszy z na-
szego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 10.00. Trasa procesji 
będzie przebiegała ulicami: Słowackiego, Strzelecka, Wolności (1. ołtarz), Duni-
kowskiego (2. ołtarz), Mickiewicza (3. ołtarz), Plac 1 Maja (4. ołtarz i zakończenie 
procesji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten 
sposób świadectwo naszej wiary. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swo-
ich strojach, a młodsze do sypania kwiatów. Okazja do spowiedzi św. będzie co-
dziennie przed Mszą św. i dodatkowo w środę od godz. 17.00. 

 ▪ W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.30 przy kościele Przemienienia Pańskiego 
w Opolu (Osiedle Armii Krajowej, dawniej ZWM) rozpocznie się Koncert Uwiel-
bienia. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego 
uwielbiania Pana Jezusa oraz do żarliwej modlitwy za dzieci i młodzież. 

 ▪ W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” po Mszach św. wieczornych będą 
się odbywały procesje teoforyczne. W piątek z racji pierwszego piątku miesiąca 
procesję poprzedzi nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W niedzielę 7 czerwca parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje święto pa-
tronalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę w Polsce będzie obchodzony Dzień Dziękczynie-
nia ze zbiórką na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Świątynię 
Opatrzności Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Helenę Pola, lat 85, z ul. Leśnej. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu…



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

31 maja – Niedziela IX Zwykła – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 8.00 – za †† Gerarda i Gertrudę Urbanek, † Emmę Porada oraz †† z pokre-

wieństwa
 10.30 – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla przeżywających 45. 

rocznicę przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej oraz o radość 
wieczną dla zmarłych z tego rocznika 

  – chrzest: Magdalena Marta Rosół
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Ryszarda Czechowskiego w 1. rocznicę śmierci, † męża Tadeusza 

Zawadę oraz †† z rodzin Czechowskich, Zawadów i Pierzchałów

1 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Justyna, męczennika
 18.00 – za † siostrę Marię Pospieszczyk

2 czerwca – wtorek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 
urodzin 

  – Msza św. dziękczynna w intencji Parafian (ks. Mateusz Kozielski)

3 czerwca – środa — wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty i Krzysz-
tofa z okazji 20. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny

4 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEgO CIAłA I KRWI ChRYSTUSA
 8.00 – za † Henryka Kuder
 10.00 – w intencji Parafian
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilzy z okazji 80. rocz-
nicy urodzin oraz za † męża Heinricha

5 czerwca – piątek — wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Jana oraz 
o opiekę Bożą dla synów i całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Biskup▪Opolski▪skierował▪do▪wiernych▪naszej▪diecezji▪podziękowanie▪za▪pomoc▪
ofiarom▪trzęsienia▪ziemi▪w▪Nepalu.▪Oto▪jego▪treść:

Drodzy▪Diecezjanie!▪25▪kwietnia▪br.▪straszliwe▪trzęsienie▪ziemi▪nawiedziło▪
Nepal.▪Jedna▪minuta▪wystarczyła,▪aby▪blisko▪9▪tysięcy▪osób▪straciło▪życie,▪
dwa▪razy▪tyle▪zostało▪rannych,▪a▪setki▪tysięcy▪pozbawionych▪dachu▪nad▪
głową.▪Na▪wszystkie▪strony▪świata▪rozległo▪się▪wołanie▪o▪pomoc.▪Dotarło▪
ono▪także▪do▪naszej▪diecezji.
Przyłączając▪się▪do▪apelu▪Ojca▪Świętego▪Franciszka,▪a▪także▪Przewodniczą-
cego▪Episkopatu▪Polski,▪poprosiłem▪Was▪–▪Drodzy▪Diecezjanie▪–▪o▪przepro-
wadzenie▪zbiórki▪pieniędzy▪dla▪poszkodowanych.▪10▪maja▪br.▪przed▪kościo-
łami▪całej▪diecezji▪na▪ten▪cel▪zebraliśmy▪600▪tysięcy▪złotych.▪Serdecznie▪
Wam▪dziękuję▪za▪tak▪hojną▪odpowiedź.
Ofiary,▪złożone▪po▪niedzielnych▪Mszach▪świętych,▪są▪świadectwem▪waszej▪
wiary▪i▪miłości,▪której▪nie▪da▪się▪zamknąć▪w▪granicach▪wspólnoty▪diecezjal-
nej,▪narodowej,▪a▪nawet▪religijnej,▪gdyż▪obejmuje▪wszystkich▪potrzebują-
cych▪bliźnich.▪20▪maja▪br.▪nasza▪Caritas▪diecezjalna▪wysłała▪pieniądze▪na▪
konto▪Caritas▪Polskiej,▪która▪to,▪współpracując▪bezpośrednio▪z▪Caritas▪Ne-
palu,▪organizuje▪najpotrzebniejszą▪pomoc.
Zapewniam▪Was▪o▪mojej▪modlitwie▪i▪z▪serca▪udzielam▪błogosławieństwa.

† Andrzej Czaja

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

6 czerwca – sobota
 13.00 – ślub rzymski: Michaela Mandala i Łukasz Sobstyl
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Franciszka 
z okazji 33. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

7 czerwca – Niedziela X Zwykła 
 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 i zdrowie dla Otylii i Zygmunta 
z okazji rocznicy ślubu 

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Aleksego Kabelskiego, † Marię Pietrzyńską, †† dwóch mężów 

oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące


