OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Trójcy Świętej -19.06.2011/
1.

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół
wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też
zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża,
modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów renowacji ołtarzy i figur.
3. W środę zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. o godzinie 8.00.
Okazja do spowiedzi od godziny 7.30. Zapraszamy dzieci, nauczycieli, rodziców,
wychowawców aby podziękować Bogu za szczęśliwie przeżyty kolejny rok nauki.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a po niej
Msza Święta wieczorna.
5. We czwartek uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu dzieci z klas III przeżywać
będą Rocznicę swojej I Komunii św. W uroczystość Bożego Ciała powinniśmy
zamanifestować swoją wiarę nie tylko przez udział we Mszy św., ale także w procesji
eucharystycznej, podczas której będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo
i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Msze święte
o godz. 7.30, 9.00, 10.30. Nie będzie Mszy św. o godzinie 18.00. Po Mszy św.
o godz. 10.30 wyruszy procesja eucharystyczna na ulice naszego miasta. W związku
z tym:
dzieci rocznicowe zbiorą się przed kościołem o godz. 10.15. Tu nastąpi przywitanie
i wprowadzenie do kościoła. Spowiedź dla tych dzieci i ich rodzin we środę od godz.
17.00 – 18.00.
dzieci I-Komunijne zapraszamy na tę Mszę św. także w strojach komunijnych.
próba sypania kwiatków we środę o godz. 17.00.
prosimy o udekorowanie okien swoich domów symbolami i obrazami religijnymi
i godne zachowanie w czasie procesji. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa: ”Kto mnie
wyzna przed ludźmi, tego wyznam i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie...”.
prosimy o przygotowanie 4 ołtarzy na trasie procesji tak, jak co roku: przy ul.
Kościuszki, Hutniczej, Nadbrzeżnej i w wejściu do kościoła pogrzebowego, gdzie
nastąpi zakończenie i rozwiązanie procesji (przy ołtarzach prosimy o doprowadzenie
prądu). Za ołtarze będą odpowiedzialni:
1. – mieszkańcy ul. Kościuszki, Kościelnej i Strachocina,
2. – mieszkańcy ul. Hutniczej, Zielonej, Nadbrzeżnej 36 i Goszowa,
3. – mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej, Morawki, Nowotki, Świerczewskiego, 40-lecia
PRL, Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi i przyległych.
4. – mieszkańcy ul. 40-lecia PRL, Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi i przyległych,
strażacy i rodzice dzieci rocznicowych
- tradycyjnie zapraszamy strażaków do pomocy w przebiegu procesji i zabezpieczeniu
trasy
6. W czwartek obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmujemy wszystkich
ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje
obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.
7. W piątek Mszy św. porannej nie będzie.
8. W piątek uroczystość – Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę
Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na
pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy,
który za nią był gotów oddać życie.
9. Od piątku przez całą oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła
w ramach nabożeństwa czerwcowego po Mszy św. wieczornej.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
To ciekawe, dlaczego Jezus twierdził, że nie
może swoim uczniom objawić wszystkiego.
Doskonale zdawał sobie sprawę, co Kościół
powinien wiedzieć, jaka wiedza i świadomość
jest niezbędna do jego funkcjonowania. Ale
równie dobrze wiedział, że od Niego
Apostołowie już więcej dowiedzieć się nie mogą.
To brzmi paradoksalnie, ale główną przeszkodą
była Jego bliskość, Jego bezpośrednia
przystępność i poufałość z Apostołami. Czy
można sobie wyobrazić, że Jezus ot, tak nagle
powie: „Słuchajcie, to Ja jestem tym Bogiem,
którego czcicie, który wszystko stworzył, od
którego zależy każda sekunda historii i istnienia
świata! Ściśle mówiąc, jestem Drugą Osobą
Trójcy Świętej.” Nie, takich słów w ustach Jezusa nie można sobie wyobrazić,
aczkolwiek w sposób trochę ukryty i mniej bezpośredni, Jezus to właśnie przy różnych
okazjach mówił. Ale musiało upłynąć dużo czasu, zanim ta treść w całej pełni dotarła do
ludzkich umysłów. Ta okrężna droga objawiania i dochodzenia do całej prawdy była
konieczna z dość prostego powodu: aby chronić uczniów przed nadmiarem wrażeń.
Stanąć oko w oko przed Bogiem we własnej osobie, to zbyt wiele jak na słabego
człowieka. Jest to możliwe, gdy świadomość jest nieco przymglona, ale wykluczone, gdy
widzi się i wie wyraziście, z całą jasnością przekonania. Podobnie jak nie da się patrzeć
na słońce bez żadnej ochrony i zmrużenia oczu, tak też nie da się zrozumieć Boga. Poza
tym, ścisła dosłowność mogłaby zaprowadzić w ślepy zaułek, doprowadzić do punktu,
w którym Apostołowie musieliby upaść na twarz, w którym nie mogliby już o nic pytać,
lecz zamilknąć z bojaźni. To zamknęłoby drogę stopniowego oswajania się z myślą
o Bogu żywym, o Bogu bliskim na wyciągnięcie ręki, Bogu, któremu można położyć
głowę na piersi. Utrudniłoby to także dalsze poszukiwania prawdy. Albowiem takiej
tajemnicy wprost objawić się nie da, do prawdy tej rangi, trzeba dochodzić po kolei
poprzez wszystkie etapy, a nie od końca. Chrystus nie chciał dawać Kościołowi gotowej
odpowiedzi, definicji, której i tak nikt by nie zrozumiał. Chciał dać narzędzie, dzięki
któremu Kościół dojdzie do tej odpowiedzi sam, którą będzie cierpliwie odkrywał
i kontemplował, tak, by przyswoić sobie całą jej głębię i znaczenie. Bo wtedy, równolegle
do wzrostu wiedzy, będzie także wzrastać i dojrzewać miłość. Otóż pewne prawdy są
nieodłącznie związane z miłością. Prawda to nie jest tylko teoria czy logika, zgodność
faktów z myślą. Prawda to także dar, w którym, osoba objawia i oddaje z zaufaniem
samą siebie. A nie mówi się o sobie wszystkiego każdemu i w każdym momencie.
Najpierw trzeba stworzyć atmosferę szacunku, zaufania, intymności
i miłości.(zaczerpnięto ze strony www.mateusz.pl)

