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1. Dzisiaj w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza.
Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i
zakonne. Wspieramy modlitwą nasze Seminarium Duchowne
Diecezji Świdnickiej i wszystkich alumnów przygotowujących się
do kapłaństwa.
2. We wtorek, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską
oraz 33 rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Mając przed
oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego
święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii
z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny
i nasze osobiste codzienne sprawy.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
4. W piątek przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.
5. Nabożeństwo
pokutne,
spowiedź
święta
dzieci,
rodziców
i chrzestnych w sobotę o godzinie 10.00.
6. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej
uroczystość I Komunii św.- 46 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.
7. Nabożeństwo majowe w przyszłą niedzielę wspólnie z dziećmi
komunijnymi o godz.16.00.
8. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy
do udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym
kościele o godzinie 17.30.
9. Parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w naszej
ojczyźnie. Odwiedzimy miedzy innymi Kalwarię Zebrzydowską,
Ludźmierz, Zakopane, Rychwałd, Piekary Śląskie i Leśniów. Jest to
pielgrzymka 5 – dniowa w dniach od 3-7 czerwca. Koszt 500 zł
(w tym przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie).
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.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Sylwester Krzysztof Karoń zam. Stronie Śląskie
Klaudia Pamela Cichoń zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Pewne obrazy biblijne tracą w naszych czasach swoją czytelność, bo Ewangelie
spisywane prawie przed dwoma tysiącami lat, były adresowane do innych odbiorców,
mających inne doświadczenia, inną mentalność, zawód, język. Dlatego gdy chcemy
odczytać uniwersalną i ponadczasową treść Słowa Bożego, musimy przełożyć te
przypowieści i porównania na nasze pojęcia i wyobrażenia. Bo kto z nas wie coś
o pasieniu owiec? Może najstarsi, którzy w swoim dzieciństwie pilnowali paru owieczek
na skraju lasu, albo turyści, którzy lubią włóczęgę po Beskidzie Niskim i Bieszczadach,
gdzie jeszcze dziś można spotkać ostatnie już chyba kierdle po kilkaset sztuk owiec. Ale
za kilka lat obraz pasterza stanie się dla nas zupełnie egzotyczny i obcy. Dlatego musimy
się mocno wczytać w treść tej Ewangelii, aby wychwycić z niej to, co najważniejsze.
Otóż w górach niejednokrotnie obserwowałem, jak owce potrafią rozpoznać swego
opiekuna. Może on je nawet wzywać po imieniu, a one przychodzą po kawałek chleba.
Ale do obcego nie podejdą, nawet gdy będzie je wabił całym bochenkiem. Nie mogłem się
też nadziwić, jak ogromne, kilkaset sztuk liczące stado owiec, idzie całymi kilometrami
po stromych górach i lasach, prowadzone przez jednego tylko pasterza i dwa przyuczone
psy. Owce to potrafią i dobrze na tym wychodzą, a my, ludzie, nie? Dlaczego tak trudno
przychodzi nam zaufać Chrystusowi, by iść Jego drogą, według Jego wskazówek? Drogą
może i trudną, ale na pewno bezpieczną i właściwą? Bóg nikomu nie wyrządził
krzywdy, kocha nas miłością bezgraniczną, zdolną do największej nawet ofiary – co
pokazał w swoim Synu. Dlaczego więc Mu nie ufamy? Może dlatego, że Go nie znamy,
albo znamy nie dość dobrze, nie osobiście, lecz pośrednio, przez katechizmowe formułki,
różnego rodzaju mity i fałszywe wyobrażenia? Może nasz obraz Boga, a zwłaszcza
Chrystusa, jest zafałszowany, prymitywny, nie ten – i dlatego takiego Boga nie
potrafimy zaakceptować, pokochać ani Mu zaufać, tylko się Go lękamy? Może
chrześcijanie dają złe świadectwo? A może trapią nas różne wątpliwości i pytania:
dlaczego tyle niesprawiedliwości na tym Bożym przecież świecie, skąd tyle
niezawinionego cierpienia itp. Ale zauważmy, że to nie Bóg jest za to odpowiedzialny,
lecz człowiek, więc nie możemy naszą winą obciążać Boga. Wręcz przeciwnie, Bóg sam
bierze na siebie największą odpowiedzialność i skutki naszych grzechów, solidarnie
uczestniczy w naszym losie – jak dobry pasterz, który przecież mógłby się położyć
wygodnie na leżaku przed szałasem i owce puścić samopas, a jednak nie, chodzi
cierpliwie z nimi po największych wertepach, aby zapewnić im bezpieczeństwo i dobrą
trawę. Chrystus przyszedł po to, abyśmy mieli życie, i to w obfitości! To jest Jego oferta
dla nas. Problem leży może jeszcze w tym, że nie jest to oferta jedyna: świat także
podsuwa nam swoje propozycje. Często są one bardzo nęcące i atrakcyjne, ale biada
człowiekowi, który im bezkrytycznie zaufa! Nikt jeszcze nie zawiódł się na Bogu i Jego
słowie, wielu natomiast żałowało, że posłuchało obietnic świata. Komu zaufasz Ty?
(zaczerpnięto ze strony WWW.matesuz.pl).

