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1. Dzisiaj o godzinie 16.00 w grocie Maryjnej koło Bolesławowa odbędzie się
nabożeństwo majowe. W naszym kościele nabożeństwa o godzinie 17.30
nie będzie.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
3. Jutro będziemy obchodzić Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy
życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie,
prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze
wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze
sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego
chwałę na wieki.
4. We 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. W tym też dniu przypada 33.
rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz Naród
w macierzyńską niewolę Maryi.
5. W sobotę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie
go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł
się dalej rozlewać na całe stworzenie.
6. W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i
napoje z których dochód przeznaczony będzie na dalszy remont świetlicy
środowiskowej.
7. Także w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić VII Dzień Dziękczynienia
pod hasłem "Dziękujemy za świętego Jana Pawła II". Tego dnia w
całej Polsce zostanie przeprowadzona ogólnopolska zbiórka ofiar
pieniężnych do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej
w Wilanowie.
8. We środę – 4 czerwca odbędzie się w naszym kościele wieczór
ewangelizacyjny z modlitwą o uzdrowienie. W programie
przewidziane są: modlitwa różańcowa, Msza Święta z homilią,
adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą
o uzdrowienie i indywidualną modlitwą nad obecnymi na
modlitwie. Wieczór ewangelizacyjny rozpocznie się o godzinie
17.30.
9. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do
udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym kościele o
godzinie 17.30.
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
- Dawid Jan Gacek zam. Kłodzko
Ewelina Teresa Prokop zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Niedzielny fragment Ewangelii to jedna wielka obietnica – Obietnica Ducha
Świętego. No cóż, chyba jednak niezbyt dobrze tę Obietnicę rozumiemy. Gdyby tak Jezus
obiecał nam po sztuce złota albo po 1000 dolarów, doskonale byśmy wiedzieli o co
chodzi. Bo człowiek lubi rzeczy wymierne, konkretne i gotowe, i gdy do tego jeszcze
łatwo i same przychodzą. Na pewno pamiętamy okres, gdy do Kościoła przychodziły
dary i można było się ustawić w kolejce, by za darmo otrzymać margarynę, oliwę czy
buty. To by nam odpowiadało. Ale są też obietnice trudne, które – chociaż dają o wiele
większy pożytek i korzyści, to jednak wymagają sporo trudu i osobistego zaangażowania.
Gdyby np. w ramach pomocy, zamiast darów przychodziły kasety do nauki niemieckiego
z gwarancją pracy w Niemczech pod warunkiem wcześniejszego opanowania języka –
kolejka na pewno byłaby mniejsza, albo zgoła wcale nie byłoby chętnych. Podobnie jest i
z Duchem Świętym. To nie jest Dar łatwy i gotowy do konsumpcji. Duch Święty jest
Żywym Bogiem, a więc Osobą, Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Tam gdzie mamy do
czynienia z człowiekiem, a tym bardziej z Bogiem, musimy wykluczyć i zrezygnować
z traktowania go jak przedmiot, jak rzecz. Nie ma więc mowy o wykorzystywaniu go,
posługiwaniu się nim do swoich celów, manipulowaniu. Może przyzwyczailiśmy się do
tego, bo przez dziesiątki lat na każdym kroku mieliśmy z tym sami do czynienia. No
i rodzi się pokusa, żeby tak samo pomanipulować sobie Panem Bogiem, żeby Go
wykorzystać, żeby się na coś przydał, jako takie „stoliczku, nakryj się!”. A gdy nie
widzimy żadnych doraźnych korzyści, to po prostu zapominamy o Nim – aż do czasu,
gdy przyjdzie trwoga... Na pewno nie o takim darze myślał Chrystus, gdy obiecywał
Ducha Świętego. Chciał dać nam Towarzysza i Przyjaciela, a nie chłopca na posyłki. Czy
jednak będziemy w stanie Go przyjąć tak, jak chciałby tego Chrystus? Chrystus wiedział,
że to nie takie proste, wiedział, że Ducha Świętego nie może przyjąć „świat” – ponieważ
Go nie widzi ani nie zna. A my właśnie często jesteśmy tylko ze świata. Zaraz – zapyta
ktoś – a niby to skąd mamy być, jak nie ze świata? Otóż w języku Ewangelii słowo
„świat” oznacza życie bez Boga, przeciwne Bogu, albo zupełnie obojętne na Boga, tzn.
życie bez wiary. Taki człowiek faktycznie nie zna Boga, albo ma zupełnie fałszywy
obraz Boga, ukształtowany według swoich wyobrażeń i potrzeb. Dlatego też nie może
i nie chce przyjąć Ducha Prawdy, bo wtedy musiałby zrezygnować ze swoich „prawd”,
często o wiele łatwiejszych i mniej wymagających. I tu dopiero bardzo wyraźnie widać,
kim jest chrześcijanin: jest to człowiek, który chce poznać Boga. A może Go poznać –
i poznaje, bo Bóg z nim przebywa. Gdy człowiek jest gotów Boga przyjąć i wpuścić do
swojego życia, Bóg nigdy nie odmawia. Przychodzi szybko – i wtedy człowiek staje się
chrześcijaninem. Dopiero wtedy, gdy z zaufaniem odda swoje życie Bogu. W tym samym
momencie otrzymuje Ducha Świętego, a w Nim – nowe życie.(zaczerpnięto ze strony
WWW.matesuz.pl).

