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Uroczystość Najświętszej Trójcy – Bóg Ojciec posłął na świat Swojego Syna –
Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby nam objawić tajemnicę Bożego życia
Słowo Boże: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
Liturgia Niedzieli Trójcy Przenajświętszej pełna jest
zachwytu wobec Tajemnicy Bożego życia i zaprasza do
uwielbienia Trójjedynego Boga. (…). 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
udziela jąc 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. (…).
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

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.
Nieszpory z uroczystości o godz. 15.00.
2. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św. oraz:
poniedziałek: 18.00 – 19.25, środa: 17.00 – 17.55 i 18.45 – 19.30, sobota: 17.00 - 17.30.
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3. We wtorek: 18.45 - spotkanie LSO i dzieci Maryi.
4. W czwartek Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.
Msze św.: w środę (w wigilię uroczystości) o godz. 18.00, w czwartek o godz. 8.00
i ok. 10.30 (bezpośrednio po zakończeniu procesji).
Proszę młodzież o niesienia sztandarów i pomoc techniczną w czasie procesji.
Ojców Dzieci Maryi i Liturgicznej Służby Ołtarza proszę o niesienie baldachimu.
Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatów. Zadbajmy o przystrojenie naszych domów
(nie tylko na trasie procesji) religijnymi obrazami i symbolami.
Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w procesji za Panem Jezusem.
Uczestnicy procesji mają przede wszystkim pobożnie się modlić, oddając cześć Jezusowi
i prosząc o Jego błogosławieństwo.
Za pobożny udział w procesji eucharystycznej można dziś uzyskać odpust zupełny.
4 ołtarze na trasie procesji eucharystycznej:
I. Eucharystia jest ofiarą Nowego Przymierza – przy ul. Kamiennej (krzyż)
II. Eucharystia jest pokarmem i lekarstwem duszy – przy ul. Kamiennej (kapliczka)
III. Eucharystia jest uwielbieniem Ojca – przy ul. Krapkowickiej (krzyż)
IV. Eucharystia jest zadatkiem nieśmiertelności – przed kościołem.
15.00 – 16.00: adoracja Pana Jezusa (15.30 – 16.00: w ciszy).
5. Przez całą oktawę, będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszam.
6. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30.
18.00 (z udziałem dzieci i młodzieży) – Msza św., i procesja eucharystyczna
7. W piątek, w Kamieniu Śląskim: 19.30 – 21.30: diecezjalne czuwanie młodzieży.
8. Kolekty: 12, 16 i 19 czerwca – potrzeby parafialne.
Zbiórka do puszki: 19 czerwca – Wydział teologiczny UO.
9. Bardzo dziękuję za wszelką pracę i modlitwę w intencji parafii oraz za składane ofiary.
10. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny - w sobotę 18 czerwca
br. W programie: wymarsz o godz. 9.00 sprzed naszego kościoła, Msza Święta w Bazylice
o godz. 14.00, powrót do Gogolina będzie możliwy autokarem (tel.: 607 753 862).
Tę pielgrzymkę potraktujemy jako naszą parafialną pielgrzymkę na Górę Św. Anny.
Będzie można iść również bez „kijków”. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję osobom z Rejonu 13. ( Gogolińska (Malnia Skały) 6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,
79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
Rejon
Mieszkańcy ulic
Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42.
12 – 18 czerwca
14.
Jasna 2, 9. Torowa
Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *9.15
19 – 25 czerwca 15.(16)

Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27; 2, 8, 26, 28.
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Złota myśl tygodnia: „My poruszamy Serce Boże. Ale modlitwa do Boga to nie tylko słowa
prośby; wymaga także przemiany słów w czyny, aby w naszych rozmodlonych sercach
zrodziła się iskra Bożej radości, radości z Ewangelii, i wzniecała w innych sercach
gotowość powiedzenia «tak»”. abp Alfons Nossol

M.: 18.00 – za Annę Herok (od sąsiadów).
Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12 VI 2022 Jubileuszowa Droga Światła – 8/9
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – w int. Elżbiety Malkusz (z okazji r. urodzin),
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + męża Mieczysława Wolskiego (w 2. r. śmierci)
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Po Mszy św. spotkanie rodziców i dzieci komunijnych (w 2023 roku)

15.00 – nieszpory z Uroczystości Najświętszej Trójcy i błog. sakramentalne
Poniedziałek (13 VI) – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Dzień fatimski:
18.00 – 19.25: spowiedź św.
19.30 – różaniec fatimski
20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
(w intencjach przez was podanych, napisanych na karteczce):
……………………………………………………………………………… .
Po Mszy św. procesja ze świecami i błog. sakramentalne.

Wtorek (14 VI) – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
17.30 – spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Różę i Alojzego Suszka, rodziców z obu stron,
z pokrewieństwa, Martę i Annę Fait i dusze w czyśćcu cierpiące.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

Środa (15 VI) – dzień powszedni
7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (5 - od Zofii i Stefana Chełmeckich).
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne
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Wigilia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
*17.00 – 17.55: spowiedź św.

M.: 18.00 – ……………….……………………………………....….. (intencja wolna).
*18.45 – 19.30: spowiedź św.

Czwartek (16 VI) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
Procesja eucharystyczna ulicami: Przyjaciół Schongau, Sadowa,
Kamienna, Krapkowicka i Przyjaciół Schongau
M.: ok. 10.30 (po zakończeniu procesji) – …………… (intencja wolna).
15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu
(15.30 – 16.00: adoracja w ciszy)
2. dzień oktawy Bożego Ciała

Piątek (17 VI) – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
17.30 – spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 (z udziałem dzieci i młodzieży) – za ++ Imgardę Gabor,
matkę Gertrudę Beer, Jadwigę i Józefa Borys.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne
19.30 – 21.30: Diecezjalne czuwanie młodzieży w Kamieniu Śl.

Sobota (18 VI) – dzień powszedni

3. dzień oktawy Bożego Ciała

7.30 – spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (6 - od Zofii i Stanisława Gołąb).
*9.00 – rozpoczęcie pielgrzymki na Górę Św. Anny (o godz. 14.00 – Msza św.)
17.00 - 17.30: adoracja Pana Jezusa (w ciszy)
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 - Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 18.00 – w int. Andrzeja Halskiego (z ok. 60. r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
4. dzień oktawy Bożego Ciała

XII Niedziela Zwykła – 19 VI 2022 Jubileuszowa Droga Światła – 9/9
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – ……………………………………………………..…….… (intencja wolna).

15.00 – Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne

