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/ VI Niedziela Wielkanocna -29.05.2011/
1. Dzisiaj o godzinie 16.00 w grocie Maryjnej koło Bolesławowa zostanie odprawione
nabożeństwo majowe.

2. Od poniedziałku przez trzy kolejne dni będziemy obchodzić Dni Krzyżowe. Po mszy

świętej udamy się pod krzyż misyjny gdzie będziemy się modlić o dobre urodzaje
i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla
ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących
w naszym kraju i na całym świecie.
3. We wtorek, 31 maja, jeszcze jeden mocny maryjny akcent – święto Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili
Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas
nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a po niej
Msza Święta wieczorna. W tym też dniu przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka,
na Eucharystię zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić
się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo
w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim
dzieciom przychodzić do Niego po błogosławieństwo.
5. W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym
kościele codziennie po Mszy św. wieczornej będziemy odprawiali nabożeństwa
czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie
uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze
grzechy i nieprawości.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
- w czwartek Godzina Święta połączona z nabożeństwem czerwcowym o godzinie
18.30
- w piątek od godziny 17.00 okazja do spowiedzi świętej o godzinie 18.00 Msza św.
z Komunią św. wynagradzającą.
- w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Różaniec Fatimski połączony
z nabożeństwem czerwcowym po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
7. Nabożeństwa majowe do wtorku o godz.17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym
uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
8. Na prośbę Członków Akcji Katolickiej informujemy, że sprzedaż ciast będzie miała
miejsce w drugą niedzielę czerwca 12.06.
9. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Z inicjatywy metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza od 2008 roku
w pierwszą niedzielę czerwca obchodzone jest Święto Dziękczynienia. Choć zostało
ustanowione na terenie archidiecezji warszawskiej, w jego obchody włączają się
również inne diecezje w Polsce. Po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na
dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy również za
ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1097 zł.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Adam Bierówka zam. Stronie Śląskie
Magdalena Marczewska zam. Stary Gieratów
- Bartłomiej Tomasz Tomera zam. Krosnowice
Agnieszka Weronika Zając zam. Stronie Śląskie
- Jacek Piotr Sagan zam. Stronie Śląskie
Anita Dominika Ungeheuer zam. Wrocław

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Niedzielny fragment Ewangelii to jedna wielka obietnica
– Obietnica Ducha Świętego. No cóż, chyba jednak
niezbyt dobrze tę Obietnicę rozumiemy. Gdyby tak Jezus
obiecał nam po sztuce złota albo po 1000 dolarów,
doskonale byśmy wiedzieli o co chodzi. Bo człowiek lubi
rzeczy wymierne, konkretne i gotowe, i gdy do tego
jeszcze łatwo i same przychodzą. Na pewno pamiętamy
okres, gdy do Kościoła przychodziły dary i można było
się ustawić w kolejce, by za darmo otrzymać margarynę,
oliwę czy buty. To by nam odpowiadało. Ale są też
obietnice trudne, które – chociaż dają o wiele większy
pożytek i korzyści, to jednak wymagają sporo trudu i osobistego zaangażowania. Gdyby
np. w ramach pomocy, zamiast darów przychodziły kasety do nauki niemieckiego
z gwarancją pracy w Niemczech pod warunkiem wcześniejszego opanowania języka –
kolejka na pewno byłaby mniejsza, albo zgoła wcale nie byłoby chętnych. Podobnie jest
i z Duchem Świętym. To nie jest Dar łatwy i gotowy do konsumpcji. Duch Święty jest
Żywym Bogiem, a więc Osobą, Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Tam gdzie mamy do
czynienia z człowiekiem, a tym bardziej z Bogiem, musimy wykluczyć i zrezygnować
z traktowania go jak przedmiot, jak rzecz. Nie ma więc mowy o wykorzystywaniu go,
posługiwaniu się nim do swoich celów, manipulowaniu. Może przyzwyczailiśmy się do
tego, bo przez dziesiątki lat na każdym kroku mieliśmy z tym sami do czynienia. No
i rodzi się pokusa, żeby tak samo pomanipulować sobie Panem Bogiem, żeby Go
wykorzystać, żeby się na coś przydał, jako takie „stoliczku, nakryj się!”. A gdy nie
widzimy żadnych doraźnych korzyści, to po prostu zapominamy o Nim – aż do czasu,
gdy przyjdzie trwoga... Na pewno nie o takim darze myślał Chrystus, gdy obiecywał
Ducha Świętego. Chciał dać nam Towarzysza i Przyjaciela, a nie chłopca na posyłki. Czy
jednak będziemy w stanie Go przyjąć tak, jak chciałby tego Chrystus? Chrystus wiedział,
że to nie takie proste, wiedział, że Ducha Świętego nie może przyjąć „świat” – ponieważ
Go nie widzi ani nie zna. A my właśnie często jesteśmy tylko ze świata. Zaraz – zapyta
ktoś – a niby to skąd mamy być, jak nie ze świata? Otóż w języku Ewangelii słowo
„świat” oznacza życie bez Boga, przeciwne Bogu, albo zupełnie obojętne na Boga, tzn.
życie bez wiary. Taki człowiek faktycznie nie zna Boga, albo ma zupełnie fałszywy
obraz Boga, ukształtowany według swoich wyobrażeń i potrzeb. Dlatego też nie może
i nie chce przyjąć Ducha Prawdy, bo wtedy musiałby zrezygnować ze swoich „prawd”,
często o wiele łatwiejszych i mniej wymagających. I tu dopiero bardzo wyraźnie widać,
kim jest chrześcijanin: jest to człowiek, który chce poznać Boga. A może Go poznać –
i poznaje, bo Bóg z nim przebywa. Gdy człowiek jest gotów Boga przyjąć i wpuścić do
swojego życia, Bóg nigdy nie odmawia. Przychodzi szybko – i wtedy człowiek staje się
chrześcijaninem. Dopiero wtedy, gdy z zaufaniem odda swoje życie Bogu. W tym samym
momencie otrzymuje Ducha Świętego, a w Nim – nowe życie.

