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Nr 23  07 czerwca 2020- Uroczystość Trójcy Przenajświętszej– Rok A 

Refleksja 

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech 

będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). 

To „błogosławieństwo” Apostoła jest owocem jego osobistego doświadczenia miłości 

Boga, tej miłości, jaką objawił mu zmartwychwstały Chrystus, która przemieniła jego życie 

i pobudziła go do niesienia Ewangelii poganom. Wychodząc od tego swego doświadczenia 

łaski, Paweł może zachęcać chrześcijan następującymi słowami: „Radujcie się, dążcie do 

doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu (…) pokój zachowujcie” (w. 11). Wspólnota 

chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, może stać się odbiciem komunii 

Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna. Ale to - jak zaświadcza sam Paweł - musi koniecznie 

przejść przez doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. 

To właśnie przytrafia się Żydom w pielgrzymowaniu wyjścia. Kiedy lud złamał przymierze, 

Bóg ukazał się Mojżeszowi w obłoku, aby ponowić to przymierze głosząc swoje imię i jego 

znaczenie: „Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). 

Imię to wyraża, że Bóg nie jest daleki i zamknięty w sobie, ale jest życiem, które chce się 

przekazywać innym, jest otwarciem, jest Miłością, która zbawia człowieka od niewierności. 

Bóg jest „miłosierny”, „litościwy” i „bogaty w łaskę”, ponieważ daje się nam, aby wypełnić 

nasze ograniczenia i nasze grzechy, przebaczyć nasze błędy, aby zaprowadzić nas z powrotem 

na drogę sprawiedliwości i prawdy. To objawienie Boga doszło do swej pełni w Nowym 

Testamencie dzięki słowu Chrystusa i Jego misji zbawienia. Jezus ukazał nam oblicze Boga, 

Jednego w swej istocie i w Trzech osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miłością, w relacji 

substancjalnej, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec, Syn i Duch Święty. 

       Papież Franciszek 

Złota myśl tygodnia 

Jedność daje siłę (dewiza państwowa Belgii). 

Na wesoło 

Kardynał Micara, spóźniwszy się kiedyś na audiencję u Jana XXIII, tłumaczył się tym, że 

z górą kwadrans szukać musiał miejsca na zaparkowanie samochodu. Okazało się, że Papież 

miał zrozumienie dla tego typu kłopotów, bo powiedział dobrotliwie: 

– To odwieczny problem. Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł miejsce dla arki. 
******************************************************************************************************* 

Jak nazywa się chiński piłkarz? 

Kiwa Jakotako 

Patron tygodnia – bł. Bogumił-Piotr, biskup – 10 czerwca 

Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Pochodził ze znakomitego rodu 

Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był 

cysters w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do 



klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy też 

zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał 

być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186 Bogumił został powołany na 

urząd biskupa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu katedry przechowywana jest jego stuła. Jednak 

już w roku następnym, 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił 

został powołany do Gniezna na jego następcę. Był chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej 

mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. O publicznej 

działalności Błogosławionego wiemy tyle, że w roku 1191 uczestniczył w konsekracji 

kolegiaty sandomierskiej. Wezwany na rozjemcę w sporze między benedyktynami 

a norbertanami o opactwo św. Wincentego we Wrocławiu w roku 1193, przydzielił je 

norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną misję pojednania książąt Kazimierza 

Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym.  Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach 

rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 1198 r. złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, 

kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie 

pustelnię. W każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców odprawiał Msze św. i wygłaszał 

kazania. Przeżył tam ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misje wśród pogańskich Prusów. 

Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza Krakowskiego miał przejść do wieczności 

19 sierpnia. Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał 

zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to ok. 1204 r. 

Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła.  
Opowiadanie Rozgwiazdy 

Na morzu rozpętała się straszliwa burza. Ostre podmuchy lodowatego wiatru przenikały wodę 

i unosiły ją w olbrzymich falach, które spadały na plażę niczym uderzenia młota mechanicznego. 

Jak stalowe lemiesze orały dno morskie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu małe 

zwierzątka, skorupiaki, drobne mięczaki. Gdy burza minęła, tak samo gwałtownie jak przyszła, 

woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz plaża była pokryta błotem, w którym zwijały się w agonii 

tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża wydawała się zabarwiona na różowo. 

Zjawisko to przyciągnęło wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy 

telewizyjne, aby sfilmować to dziwne zdarzenie. Rozgwiazdy były prawie nieruchome. Umierały. 

Wśród tłumu stało również dziecko, trzymane za rękę przez ojca. Zasmuconymi oczyma 

wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nikt nic nie robił. 

Nagle dziecko puściło rękę ojca, zdjęło buciki i skarpetki, i pobiegło na plażę. Pochyliło się, 

małymi rączkami podniosło trzy rozgwiazdy i biegiem zaniosło je do wody, potem wróciło 

i powtórzyło całą operację. 

Zza cementowej balustrady jakiś mężczyzna zawołał: 

- Co robisz chłopczyku?. 

- Wrzucam do morza rozgwiazdy. W przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży – odpowiedziało 

dziecko. 

- Tu znajdują się tysiące rozgwiazd, nie możesz ich uratować. Jest ich zbyt wiele! – zawołał 

mężczyzna. – Tak dzieje się na wszystkich plażach wzdłuż brzegu! Nie możesz zmienić biegu 

rzeczy! 

Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, powiedziało: 

- A jednak zmieniłem bieg rzeczy dla tej oto rozgwiazdy. 

Mężczyzna przez chwilę milczał, a potem pochylił się, zdjął buty i skarpety, i zszedł na plażę. 

Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to samo dwie dziewczyny. 

Było ich już czworo wrzucających rozgwiazdy do wody. Po paru minutach było ich 50, potem 

100, 200 osób, które wrzucały rozgwiazdy do morza. W ten sposób uratowano je wszystkie. 

Wystarczyłoby, aby dla przemiany świata ktoś, nawet mały, miał odwagę rozpocząć. 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 07.06- 14.06.2020 /BW/ 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY (07.06) 

Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy kończy czas przyjęcia Komunii wielkanocnej. 

Zachęcamy do sakramentu pokuty i pojednania.  

O godz. 15.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej (08.06)  

O godz. 18.30 do Najświętszego Serca Jezusowego.  

WTOREK (09.06)  

O godz. 18.30 do Najświętszego Serca Jezusowego.  

ŚRODA (10.06)  

O godz. 18.30 do Najświętszego Serca Jezusowego.  

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (11.06)  

Msze święte o godz. 7.00 i 9.00.  

Uroczysta Msza Św. połączona z procesją teoforczyną do czterech ołtarzy zostanie 

odprawiona o godz. 9.00. Procesja odbędzie się na terenie kalwarii boreckiej. 

Zapraszamy wiernych do udziału w tej uroczystości. Na uroczystość Bożego Ciała prosimy 

o tradycyjne przygotowanie ołtarzy na Kalwarii Boreckiej. 

Ponadto prosimy orkiestrę, dziewczynki sypiące kwiaty, chłopców z chorągiewkami, 

poczty sztandarowe, Marianki, dzieci rocznicowe, Panów do baldachimu i latarń oraz 

Strażaków z OSP Borek Wielkich.  

Na prośbę Biskupa Ordynariusza, chcemy włączyć się w diecezjalne dziękczynienie za 

dar Eucharystii, dlatego w naszym kościele parafialnym będziemy uwielbiać na adoracji 

Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie o godz. 19.30 - 21.00. Serdecznie zapraszamy 

na wspólne uwielbienie parafian. 

PIĄTEK W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA (12.06)  

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją w oktawie. 

SOBOTA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA –  
ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZB. I DOKTORA KOŚCIOŁA (13.06)  

Msza św. o godz. 6.30, 14.00 i 19.00. 

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją w oktawie. 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA(14.06) 

Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 /w j. niemieckim/ i suma o 10.00 połączona z procesją 

w oktawie. 

W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

Inne ogłoszenia 

1. Składamy serdeczne podziękowanie Paniom i Panom za zaangażowanie i pomoc w pracach 

przy kościele i klasztorze, za okazaną życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2. PIELGRZYMKA DO ŚW. ROCHA W GRODZISKU 

Dnia 22 czerwca o godz. 18.00 w kościele wotywnym pw. Św. Rocha w Grodzisku zostanie 

odprawiona Msza św. błagalna o zachowanie od wszelkich zagrożeń a szczególnie od 

COVID-19 naszej parafii. Zapraszamy parafian do uczestnictwa w tym wyjątkowym 

pielgrzymowaniu do św. Rocha. 

3. Przy furcie są do nabycia: Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

 

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 
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***************************************************************** 
1. Dekret Nr 23/2020/A/KNC-K – Opole, dnia 28 maja 2020 roku 

W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, 

w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego oraz zapowiedzi 

przedstawicieli Rządu RP, z dniem 30 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej 

postanawiam, co następuje. 

1. Odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla 

wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne. 

2. Od obowiązku wskazanego w pkt. 1. dyspensuję do odwołania osoby w podeszłym 

wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę 

przez zakażeniem. 

3. Znoszę ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów 

i kaplic. 

4. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 

częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów 

liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są 

jedynie duchowni oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. 

Przystępujący do Komunii świętej winni mieć w każdym przypadku odsłonięte usta. 

Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, 

jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. 

5. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować 

zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 

2 m. 

6. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, 

które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans 

między nimi jest większy niż 2 m. 

7. Duszpasterzom nakazuję zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii 

wielkanocnej. W związku z tym postanawiam wyznaczenie w parafiach 

dodatkowych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty. Wierny, przystępując do 

spowiedzi, ma mieć zasłonięte usta i nos. 

8. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy w porozumieniu z rodzicami pozostawiam 

kwestię dopuszczenia odpowiednio przygotowanych dzieci do Pierwszej Komunii 

świętej przed 31 sierpnia br. 



9. Podtrzymuję wcześniejsze zarządzenie dotyczące zawieszenia udzielania 

sakramentu bierzmowania, za wyjątkiem bierzmowania dorosłych w katedrze 

opolskiej, które odbędzie się 27 czerwca 2020 r. o godz. 16.00. 

10. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich 

zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym 

(live streaming). W czasie transmitowanych nabożeństw należy informować 

wiernych o zniesieniu dyspensy ogólnej i zachęcać ich do powrotu do kościołów. 

11. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania 

rekolekcji, misji, wyjazdów i spotkań formacyjnych, a także konwentów 

i konferencji dekanalnych oraz zjazdów kursowych, przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego, określonego przez prawo państwowe. Należy przywrócić nauki 

przedmałżeńskie. 

12. Decyzji proboszczów i rektorów kościołów pozostawiam kwestię codziennego 

wystawiania Najświętszego Sakramentu i godzinnej adoracji. Zalecam odprawianie 

nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

13. Odwołuję nieograniczone prawo binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych, 

zezwalając na odprawienie do 30 czerwca br. już przyjętych intencji, zgodnie 

z zasadami, które obowiązywały w czasie pandemii. Poza tym przypadkiem 

przywracam w całości wcześniej obowiązujące przepisy. 

14. Odwołuję zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 

w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu, jednak posługę wobec chorych mają nadal 

pełnić jedynie duchowni, udając się do nich na wyraźne życzenie samych chorych 

bądź ich najbliższej rodziny czy opiekunów. Duchowni, odwiedzający chorych, 

mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym 

domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz 

chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach 

jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby. 

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu 

zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego 

należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, 

którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, 

wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, 

dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego 

maila. 

16. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania, chyba że w poszczególnym 

przepisie wyraźnie określono termin. Nadal proszę duszpasterzy o częstsze 

sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej. 

2. CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (11.06)  

1. Nowe decyzje rządowe i rekomendacja Przewodniczącego KEP, a w konsekwencji 

także zapis nowego dekretu Biskupa Opolskiego, dopuszczają organizowanie 

procesji, w tym procesji Bożego Ciała (por. pkt 5). Mimo konieczności zastosowania 

w tym przypadku ograniczeń dotyczących zgromadzeń nie będziemy rezygnować 

z możliwości przygotowania i celebrowania tej procesji.  



Jedynym ograniczeniem jest konieczność zasłonięcia ust i nosa przez uczestników 

procesji, którzy nie muszą się dystansować.  

W naszej parafii będzie zorganizowana procesja do czterech ołtarzy 

przygotowanych wokół boreckiej kalwarii, podczas której wierni zgromadzeni 

w kościele i na zewnątrz (w maseczkach bądź zgodnie z zasadą dystansowania się) 

i dzięki nagłośnieniu uczestniczą w całości nabożeństwa;  

Zapraszamy wiernych do udziału w tej uroczystości. Na uroczystość Bożego Ciała 

prosimy o tradycyjne przygotowanie ołtarzy w tym roku na boreckiej kalwarii. 

Zapraszamy dziewczynki sypiące kwiaty, chłopców z chorągiewkami i dzieci 

rocznicowe – odnośnie dzieci i młodzieży decyzja należy do rodziców. 

Z odezwy księdza Biskupa z dnia 17 maja 2020 

„Przez ostatnie 10 lat w uroczystość Bożego Ciała organizowany był w Opolu „Koncert 

Uwielbienia”, który stanowił szczególną formę modlitwy za młode pokolenie. W tym 

roku nie odbędzie się on ze względu na epidemię. Tym bardziej zapraszam na adorację 

Najświętszego Sakramentu do parafialnych świątyń. W tym samym czasie od 19.30 do 

21.00 chciejmy utworzyć Diecezjalny Wieczernik trwania razem przed Panem na 

modlitwie uwielbienia i wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana 

pośród nas pod postacią Chleba Eucharystycznego i prośmy wszyscy o moc wiary 

w sercach młodego pokolenia (…)”. 

 Chcemy włączyć się w diecezjalne dziękczynienie za dar Eucharystii, dlatego 

w naszym kościele parafialnym będziemy uwielbiać na adoracji Jezusa Chrystusa 

w Najświętszym Sakramencie o godz. 19.30 -21.00. Serdecznie zapraszamy parafian na 

wspólne uwielbienie. 

3. XXIV. PIELGRZYMKA BORECKA NA JASNĄ GÓRĘ – 20.06.2020 

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE 

6.00 – Różaniec /Kościół Borki Wielkie/ 

6.30 – Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych 

/Kościół Borki Wielkie/ 

12.00 – Anioł Pański, konferencja /Kościół Borki Wielkie/ 

12.45 – modlitwa Różańcowa /Kościół Borki Wielkie/ 

15.00 –16.00  adoracja Najświętszego Sakramentu  

/Kościół Borki Wielkie/ 

Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

16.45 – Eucharystia na Jasnej Górze w intencji pielgrzymów i ich rodzin XXIV 

Duchowej Pielgrzymki Boreckiej 

/zapraszamy na Jasną Górę lub do duchowej łączności / 

18.30 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

/Kościół Borki Wielkie/ 



Zapraszamy do duchowej łączności za pośrednictwem transmisji facebook: 

https://m.facebook.com/parafia.borki/ oraz o g.16.45: 

on-line www.jasnagora.pl lub 

www.youtube.com  /Jasna Góra – na żywo/ lub transmisja: 

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721 ) 

Na furcie klasztornej do dnia 19 czerwca można wpisać się do 

KSIĘGI PIELGRZYMA DUCHOWEGO NA JASNA GÓRĘ, która będzie złożona na 

Ołtarzu w kaplicy Cudownego Obrazu.  

Będą również przygotowane plakietki.  

Szczegółowe informacje przy furcie klasztornej. 

 

4. NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST ŚW. ALOJZEGO GONZAGI - (21.06) 

Ze względu na konieczność zastosowania w organizacji uroczystości ograniczeń 

dotyczących zgromadzeń w przestrzeni otwartej nie będzie w tym roku sumy 

odpustowej na Brońcu. Tym samym nie będziemy rezygnować z możliwości 

przygotowania i celebrowania tej uroczystości odpustowej, która odbędzie się 

w niedzielę 21 czerwca o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Borkach Wielkich. 

Serdecznie zapraszamy parafian, orkiestrę, młodzież żeńską i męską do sztandarów, 

ministrantów i Marianki, dzieci i młodzież. Na zakończenie sumy odpustowej 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt ofiarowania się Sercu Jezusowemu przez 

wstawiennictwo św. Alojzego Gonzagi.  

Nabożeństwa w tym dniu popołudniowego w kościele parafialnym nie będzie. 

 

5. PIELGRZYMKA DO ŚW. ROCHA W GRODZISKU 22.06.2020 

Dnia 22 czerwca w poniedziałek o godz. 18.00 w kościele wotywnym pw. Św. Rocha 

w Grodzisku zostanie odprawiona Msza św. błagalna o zachowanie od wszelkich zagrożeń 

a szczególnie od COVID-19 naszej parafii. Serdecznie zapraszamy parafian, orkiestrę, 

ministrantów i Marianki w tym wyjątkowym pielgrzymowaniu do św. Rocha. 

 

6. KALENDARZ PARAFIALNY NA 2021 dostępny od 28.06.2020 

Od dnia 28 czerwca będzie można zakupić przy furcie klasztornej, kalendarz 

z terminami wydarzeń i uroczystości naszej parafii na rok 2021.  

 

https://m.facebook.com/parafia.borki/
http://www.jasnagora.pl/
http://www.youtube.com/
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721

