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uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest
obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię,
powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego
odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela.
Jutro, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 32.
rocznicę zamachu na Błogosławionego Jana Pawła II.
We wtorek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła,
wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię
„Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby
wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla
braci.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30
połączona z nabożeństwem majowym, a po niej Msza św. wieczorna –
zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Taca zbierana w tym dniu
przeznaczona jest na pokrycie kosztów renowacji ołtarza M.B.N.P.
W czwartek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski,
Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI
i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki.
W czwartek po Mszy św. wieczornej wspólnota HalleluJah zaprasza na
godzinne czuwanie w ramach nowenny przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego.
Okazja do spowiedzi dla rodziców, rodziców chrzestnych i rodzin dzieci
I Komunijnych w piątek i w soboty od godziny 17.30 do 18.00.
Nabożeństwo pokutne, spowiedź święta dzieci I Komunijnych w sobotę
o godzinie 10.00.
W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej
uroczystość
I Komunii św.- 32 dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa
w Komunii św. Msza św. I – Komunijna będzie odprawiona o godz.
10.00. Pozostałe Msze św.: 7.30, 9.00, 12.00 i 18.00. Prosimy, aby na
Mszę św. o godz. 10.00 przyszły dzieci z klas II, ich rodzice, krewni
i przyjaciele.
Nabożeństwo majowe w przyszłą niedzielę wspólnie z dziećmi
komunijnymi o godz.16.00.
W naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa
majowe ku czci Matki Najświętszej o godzinie 17.30. Weźmy udział
w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak
wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
akcesoria I Komunijne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele
innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Wspominamy
moment
z życia
Chrystusa
po
zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się
w sposób widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze
Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można
Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać?
Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina.
Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest
bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, a niebem, w którym On się
znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe
od siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać,
istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz
drugi przyjdzie na ziemię. Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej
strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za
rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie
radość i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się
tym wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako
wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co się
składa na doczesne życie. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny
błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie
należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać,
nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ,
tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że
chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana
dla niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami.
Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to
ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich otacza,
i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz
odkrywają Go w pięknie przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają,
w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny sposób rok w rok
wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości
matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni,
w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej są.

