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Dzisiaj o godzinie 17.00 zapraszamy Naszych parafian na adorację
eucharystyczną w Roku Wiary w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem
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Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od
2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto
Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar
odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty
dobroci i braterskiej solidarności. W całej Polsce zostanie przeprowadzona
zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności
Bożej w Wilanowie.
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Dzisiaj I niedziela miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu.
Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i napoje z których
dochód zostanie przeznaczony na remont świetlicy środowiskowej.
W poniedziałek o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie osób wyjeżdżających
na pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych.
Prosimy o dokonywanie
pozostałych wpłat.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 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 tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca:
- w czwartek godzina Święta połączona z nabożeństwem czerwcowym po Mszy
św. wieczornej - w piątek okazja do spowiedzi od godziny 17.00, a godzinie
18.00 Msza św. z Komunią Świętą wynagradzająca za wszelki brak miłości, za
lekceważenie Bożych darów.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa. W tym dniu
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Za publiczne
odmówienie Aktu Wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust
zupełny po zwykłymi warunkami. Dzień ten jest także światowym dniem
modlitw o świętość kapłanów. Uroczysta Msza św.
będzie odprawiona
o godzinie 18.00. O godzinie 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W oktawie Bożego Ciała- do 06.06.– o godz. 18.00 Msza św., po niej
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na zakończenie procesja
eucharystyczna
wokół
kościoła.
Zachęcamy
wszystkich
do
udziału
w nabożeństwach Oktawy. We czwartek na zakończenie Oktawy święcenie ziół
i wianków.
Rozpoczęliśmy miesiąc 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.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy za
ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1164 zł. Dziękujemy
także za dar ołtarza dzieci I-komunijnych w kwocie 1200 zł. Do spłaty
pozostało 2700 zł, + ambona 21000 zł.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Tomasz Adamów zam. Lądek Zdrój
Alicja Paulina Hajdasz zam. Stronie Śląskie
- Marcin Bartłomiej Głogowski zam. Stronie Śląskie
Iwona Renata Hudziec zam. Strachocin
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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Setnik był oficerem. Nie należał do narodu żydowskiego,
a mimo to był przez Żydów wysoko ceniony, a przez Jezusa
nie tylko pochwalony, lecz postawiony jako wzór dla
pobożnych Izraelitów. Warto zwrócić uwagę na glebę, na
której wyrasta zadziwiająca wiara setnika. Los ziarna łaski
wiary, udzielonej przez Boga każdemu człowiekowi, zależy
w wielkiej mierze od owej gleby, na którą ono pada. Setnik
szanował człowieka, to pierwszy znamienny rys jego serca. W pogańskim
świecie starożytnym rzadko kiedy otaczano szacunkiem drugiego człowieka,
a prawie się to nie zdarzało w odniesieniu do sługi. Setnik w obliczu choroby
swego podwładnego czyni wszystko, na co go stać, by ratować go od śmierci.
Szacunek ten zyskał mu przyjaciół. Setnik umiał współżyć z ludźmi, umiał
współtworzyć świat przyjaźni. W godzinach czuwania przy chorym słudze
przyjaciele są z nim. Ich też wysyła do Jezusa z prośbą, by nie wchodził pod
dach jego domu, lecz powiedział tylko słowo, a jego sługa zostanie uleczony. To
pełne miłości i szacunku odniesienie do ludzi otwiera serce setnika na działanie
łaski. Drugim przymiotem serca setnika była jego religijność. On sam zbudował
Żydom synagogę, czyli dom modlitwy. Cenił nie tylko człowieka, lecz i wartość
religii. Oficer wojskowy ceniący życie religijne i zabiegający o jego rozwój.
Zawód nie zniszczył w jego sercu właściwej hierarchii wartości. Pochwała
Jezusa pod jego adresem jest pochwałą wiary oficera wojskowego. To znak, że
nawet w wojsku jest możliwe zachowanie prawości sumienia, którą dostrzega
Chrystus. Trzeci przymiot jego serca to umiłowanie prawdy i bardzo głęboka
świadomość swojego miejsca w świecie. Wie, że jest przełożonym i ma pod
swoimi rozkazami ludzi. Równocześnie jednak zdaje sobie doskonale sprawę
z tego, że są inni, więksi i mocniejsi od niego. Wobec Chrystusa czuje się mały
i niegodny. Setnik kochał prawdę. Wiedział, kim jest w oczach ludzi i kim jest
w oczach Chrystusa. To w takim sercu — szanującym człowieka, nawet sługę,
ceniącym wartości religijne i znającym swe miejsce w świecie — ziarno łaski
wiary najlepiej wydaje swoje owoce. Szukamy czasem przyczyn słabości swojej
wiary. Zastanawiamy się nad nieurodzajnością gleby naszego serca. Czy
zawsze odnosimy się z szacunkiem do ludzi, zwłaszcza zależnych od nas? Co
czynimy, gdy znajdują się w prawdziwej potrzebie? Czy stać nas na troskę
o nich według miary owego setnika? Czy cenimy wartości religijne?

