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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Zesłanie Ducha Świętego -19.05.2013/
1. W dzisiejszą uroczystość, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami,
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kończy się okres Wielkanocy. Duch Święty umacnia to, co słabe,
prostuje
to,
co
błędne,
rozgrzewa
oziębłe
i
przynosi
błogosławieństwo pokoju.
Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość I Komunii
św. – 32 dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa do swoich serc.
Otoczmy je nasza gorącą modlitwą, aby nie zmarnowały tego wielkiego
Daru. Msza św. I-Komunijna o godz. 10.00. Pozostałe Msze św. o godz.
7.30, 9.00, 12.00 i 18.00. Nabożeństwo majowe dzisiaj wspólnie
z dziećmi I-Komunijnymi o godz. 16.00.
Jutro, w poniedziałek (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt),
obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy
Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką
Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Msze
św. O godzinie 9.00 i 18.00.
Do soboty dzieci z klas II będą przeżywały tzw. Biały Tydzień,
uczestnicząc codziennie w majówkach, Mszach św. i przyjmując
Komunię św.
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 przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarzy.
Informujemy, że sakrament bierzmowania będzie udzielony w dniu
31.05 (piątek) na Mszy św. o godzinie 17.00. Uroczystości
przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ks. Biskup Adam Bałabuch.
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,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jeszcze raz warto się odwołać i cofnąć do Ewangelii z ostatnich
niedziel. Zawierają one wskazania trudne do zrozumienia czy
docenienia, jeśli patrzy się na nie z ludzkiego, doczesnego
punktu widzenia. Dopiero wejrzenie wiary pozwala nam
dotrzeć do pełni treści zawartej w słowach Chrystusa.
W przeciwnym razie będziemy próbowali sami, o własnych,
naturalnych siłach osiągnąć to, co przekracza możliwości
człowieka. A więc skazani jesteśmy na niepowodzenie. Dopiero
specjalna pomoc Boga pozwoli nam przezwyciężyć swoje ludzkie
ograniczenia. Najlepszym dowodem tej „pomocy z góry” był gwałtowny rozwój Kościoła
w pierwszych dziesięcioleciach i wiekach. Po ludzku było niemożliwe, by grupka
kilkunastu nieuczonych ludzi, bez pomocy techniki, środków przekazu, dużych
pieniędzy, mogła rozkrzewić swoje ideały i sposób życia na cały ówczesny świat.
A jednak dokonali tego – nie oni sami, lecz Duch Święty, którego Jezus im posłał, tak jak
obiecał. Duch Święty na ogół nie działa z pominięciem człowieka i jego wkładu, lecz
powołuje nas do współpracy. Obdarza nas pewnymi uzdolnieniami i możliwościami,
których sami z siebie, nawet z największym wysiłkiem nie bylibyśmy w stanie wykrzesać.
Gdy jednak pozwolimy Bogu działać w sobie, wtedy natychmiast zaczną się pojawiać
rezultaty przekraczające nasze możliwości. Pewnych efektów naszych działań nie
jesteśmy w stanie przewidzieć nawet w najśmielszych oczekiwaniach. Natomiast inne
działania, nie po myśli Boga, nie przyniosą rezultatów, nawet gdybyśmy wykorzystali
wszelkie dostępne środki. Dlatego też konieczne jest jak najlepsze rozeznanie Bożej woli,
by rozpoznać, czego Bóg od nas w danej chwili oczekuje i jakie są Jego plany na
przyszłość. Jeśli uczynimy to z pokorą, na modlitwie, wówczas unikniemy wiele
niepotrzebnego wysiłku i zwielokrotnimy rezultaty naszej pracy, przez oddanie jej
owoców w ręce Boga. Ale do tego jest niezbędne całkowite i bezwarunkowe poddanie się
prowadzeniu Ducha Świętego. Nie polega ono na wyzbyciu się myślenia, rezygnacji ze
swojej wolności wyboru, wyrzeczeniu się swoich uzdolnień. Wręcz przeciwnie: chodzi
o to, by swoje myślenie, decyzje i talenty oddać na współpracę z Bogiem, do Jego
dyspozycji. I dlatego potrzeba szczególnego wysiłku, by to myślenie, wola i zdolności
były jak najlepszej jakości, by były sprawnym narzędziem wypełniania Bożych zadań.
I dlatego Jezus oczekuje od nas, byśmy swoje potrzeby i pragnienia zaspokajali obficie u
samego źródła. Źródłem tym jest Duch Święty. Jest to źródło, które bije z naszego
wnętrza. Kieruje to naszą uwagę we właściwym kierunku.

