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/ Trójcy Przenajświętszej -15.06.2014/
1.

Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów renowacji ambony.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie dzieci rocznicowych
i ich Rodziców.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.30 połączona
z nabożeństwem czerwcowym.
4. W czwartek w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie
wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast
i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy
prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej
Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary
w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Jesteśmy ludem
Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Bogiem. Procesja, w której
będziemy uczestniczyć, to właśnie wyraża. Naszym Panem i Przewodnikiem w
drodze do Domu Ojca jest Jezus Chrystus, który pochyla się nad nami i na trudnych
drogach naszego życia chce nas wspierać i karmić swoim Ciałem i Przenajświętszą
Krwią. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze
domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło
je opromienić Jego błogosławieństwo. Msze święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30. Nie
będzie Mszy św. o godzinie 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.30 wyruszy procesja
eucharystyczna na ulice naszego miasta. W związku z tym:
dzieci rocznicowe zbiorą się przed kościołem o godz. 10.15. Tu nastąpi przywitanie
i wprowadzenie do kościoła. Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla tych dzieci i ich
rodzin we środę od godz. 17.00 – 18.00.
dzieci I-Komunijne w ramach Białego Tygodnia zapraszamy na tę Mszę św. także w
strojach komunijnych.
próba sypania kwiatków we środę o godz. 17.00.
prosimy o przygotowanie 4 ołtarzy na trasie procesji tak, jak co roku: przy ul.
Kościuszki, Hutniczej, Nadbrzeżnej i w wejściu do kościoła pogrzebowego, gdzie
nastąpi zakończenie i rozwiązanie procesji (przy ołtarzach prosimy o doprowadzenie
prądu). Za ołtarze będą odpowiedzialni:
1. – mieszkańcy ul. Kościuszki, Kościelnej i Strachocina,
2. – mieszkańcy ul. Hutniczej, Zielonej, Nadbrzeżnej 36 i Goszowa,
3. – mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej, Morawki, Nowotki, Świerczewskiego, 40-lecia
PRL, Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi i przyległych.
4. – mieszkańcy ul. 40-lecia PRL, Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi i przyległych,
strażacy i rodzice dzieci rocznicowych
- tradycyjnie zapraszamy strażaków do pomocy w przebiegu procesji i zabezpieczeniu
trasy
5. W piątek Mszy św. porannej nie będzie.
6. Od piątku przez całą oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła w
ramach nabożeństwa czerwcowego po Mszy św. wieczornej.
7. W czerwcu z codzienną Eucharystią łączymy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
Wpatrujmy się w otwarte Serce Zbawiciela i prośmy jak najczęściej, nie tylko w
czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej
przyjaźni z Bogiem! Nabożeństwa czerwcowe codziennie bezpośrednio po Mszy
wieczornej.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Bartosz Czerwiński zam. Stronie Śląskie
Kinga Madej zam. Wierzbka
- Sebastian Jan Włach zam. Stronie Śląskie
Anna Joanna Kocoń zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej, to okazja, aby uświadomić sobie i oddać chwałę Bogu, który
objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec posyła
swego Syna, aby dał nam zbawienie, a Duch Święty ma w nas obudzić wiarę, dzięki
której człowiek otwiera się z zaufaniem przed Bogiem, by przy- jąć Jego dar – życie
wieczne. Jezus objawia tutaj jasno zamiary Boga względem świata, względem
człowieka, każdego z nas. Bóg nie chce nikogo potępiać ani karać, lecz chce nas
zbawić! A więc nie musimy się Boga obawiać: nie chce On nam wyrządzić żadnej
krzywdy, nie chce nam niczego robić na złość ani się mścić, ani karać, choć miałby ku
temu powody. On chce nas tylko zbawić. Ale my też musimy chcieć, musimy Bogu
pozwolić i współpracować z Nim w tym dziele. Właśnie tu jest miejsce na nasz
wkład i udział: na wiarę. Wiara jest warunkiem koniecznym zbawienia: „Kto nie
uwierzył, już został potępiony”. Zobaczmy, że wcale nie chodzi o to, że „poszedł już
do piekła”. Potępienie, podobnie jak i zbawienie, jest pewnym dynamicznym procesem,
który rozpoczyna się już tu, w ziemskim życiu, gdy człowiek podejmuje świadomą
decyzję za lub przeciw Bogu. Potępienie jest więc raczej „obraniem kierunku przeciw
Bogu”, a zbawienie wejściem na drogę ku Niemu. Człowiek, póki żyje, może ten
kierunek zmieniać, może w wolności decydować o sobie, ale przecież Chrystus jest
godzien zaufania: dlaczegóż by Go odrzucać, zamykać się na Jego miłość? W imię
czego człowiek miałby to czynić? Czyż nie lepiej Mu zawierzyć i w ten sposób wejść
i kroczyć drogą wiary – ku zbawieniu? Oczywiście, z decyzji tej wynikają konkretne,
życiowe konsekwencje: posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom, objawionym przez
Chrystusa. Przecież nikt, kto szczerze zawierzył i oddał swoje życie Bogu, kto
uczynił Chrystusa Panem swego życia, nie będzie przecież świadomie robił teraz
Bogu na złość, lecz będzie przynajmniej miał szczere chęci pełnić Jego wolę. A więc
decyzja wiary – przyjęcia zbawienia od Chrystusa, pociąga za sobą także przyjęcie
Jego prowadzenia, kierownictwa, czyli Jego woli względem mnie, Jego planu dla
mojego życia. Inaczej nazywamy to powołaniem do zbawienia. Przecież po to
właśnie przyszedł na ziemię Chrystus: „nie po to, aby świat potępić, lecz by świat
został przez Niego zbawiony”. I tu przychodzi kolej na działanie Ducha Świętego.
To On jest Źródłem mojej wiary: tylko dzięki Niemu mogę powiedzieć „Moim Panem
jest Jezus”. To On mi oznajmia wolę Bożą, przekonuje mnie o prawdzie Ewangelii,
daje mi moc do życia według Słowa Bożego. Problem w tym, że często nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że to wszystko dokonuje się właśnie dzięki Duchowi Świętemu
i jesteśmy na Niego zamknięci, nieświadomi, a nawet nie bardzo wiemy, że On
w ogóle istnieje! I dlatego jesteśmy bezsilni w życiu religijnym, bo nie pozwalamy, by
Duch Święty otworzył nas przez wiarę na Jezusa Chrystusa. (zaczerpnięto ze strony
WWW.mateusz.pl)

