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Dzisiaj z owocami odpustu pójdziemy do naszych Drogich Zmarłych. O godz.
15.00 na cmentarzu parafialnym będzie odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich Zmarłych Parafian i spoczywających na naszych
cmentarzach. Z tej racji Mszy wieczornej w niedzielę nie będzie.
Dzisiaj Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich rodziców.
Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi
w Nepalu.
Jutro rozpoczynamy dni modlitw o urodzaje tak zwane dni krzyżowe, które potrwają
do środy. oprócz Eucharystii sprawowanej w kościele udamy się procesyjnie do
krzyża misyjnego i tam będziemy prosić Boga o potrzebne łaski i siły dla ciężko
pracujących.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30, połączona
z nabożeństwem majowym – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę
17.30 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową. W tym
też dniu przypada również wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy i 31.
rocznica zamachu na Jana Pawła II.
Okazja do spowiedzi dla rodziców, rodziców chrzestnych i rodzin dzieci
I Komunijnych w piątek od godziny 17.00 do 18.00.
Nabożeństwo pokutne, spowiedź święta dzieci I Komunijnych w sobotę o godzinie
10.00.
W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość
I Komunii św.- 36 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. W tym też dniu przypada 35 rocznica
świeceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza Ryszarda. Już dzisiaj życzymy ks.
Proboszczowi obfitości Bożych łask, opieki Matki Najświętszej na dalszej drodze
kapłańskiego życia.
W przyszłą niedzielę taca zostanie przeznaczona na organizację Światowych Dni
Młodzieży.
Nabożeństwo majowe w przyszłą niedzielę wspólnie z dziećmi komunijnymi
o godz.16.00.
Trwa miesiąc maj, czas poświęcony Matce Najświętszej. Weźmy udział
w nabożeństwach majowych sprawowanych codziennie o godzinie 17.30, polecając
Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
Parafia organizuje 3 dniową pielgrzymkę do sanktuariów Maryjnych. Odwiedzimy
między innymi: Licheń, Gostyń, Biskupin, Wenecje, Kalisz, Trzebnicę. Pielgrzymka
odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2015 roku. Koszt 350 zł (przejazd,
zakwaterowanie, wyżywienie i bilety wstępu). Zapisy w zakrystii lub u ks. Łukasza.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego numer
podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, dwumiesięcznik
„Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
akcesoria I komunijne.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Rafał Kletkiewicz zam. Susz
Sylwia Katarzyna Korpalska zam. Stronie Śląskie
- Magdalena Janina Krywieńko zam. Stronie Śląskie
Roman Lawrence McAvinue zam. Shannon – Irlandia
- Natalia Jureczka zam. Stronie Śląskie
Łukasz Mira zam. Kamp Lintfort

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Na ogół naszej radości wiele brakuje do pełni. Trudno nam przychodzi cieszyć się
i przeżywać radość całą swą istotą. Niekiedy umiemy co najwyżej powierzchownie
i chwilowo się weselić albo sztucznie wprowadzać w stan krzykliwej wesołości
przy pomocy kabaretów, rozrywki, alkoholu. Czujemy jednak dobrze, że to nie jest
prawdziwa radość, która owocowałaby pokojem serca, odprężeniem, optymizmem,
nadzieją. Ciągle bowiem coś nam przeszkadza, coś nas od wewnątrz zatruwa,
niepokoi i przejmuje lękiem. W konkretnych przejawach wygląda to różnie,
u każdego inaczej, ale źródło tego niepokoju jest chyba podobne, a mianowicie
grzech. Ludzkie sumienie jest bardzo wrażliwym „organem” i nie daje się łatwo
znieczulić. Nawet jeśli przyzwyczai się do grzechu, prędzej czy później okazuje
się, że niepokój odkładał się tylko w jakichś głęboko ukrytych pokładach i co jakiś
czas daje o sobie znać. A to nie pozwala na przeżywanie radości. Albowiem radość
to nie jest tylko chwilowa wesołość, lecz trwała postawa człowiek wobec siebie,
życia i innych ludzi. Takiej trwałej i pełnej radości chce dla nas Chrystus. On wie,
że nie da się jej osiągnąć samemu, gdyż jest ona darem, który przychodzi do
człowieka z zewnątrz, często jako „produkt uboczny” czegoś innego. Tym czymś
innym jest przede wszystkim miłość. Tylko ten, kto umie kochać, potrafi także
przeżywać radość. Najważniejszym źródłem i powodem radości jest miłość! I stąd
przykazanie miłości. Ale czy miłość można narzucić przykazaniem?
Przykazaniem rozumianym jako przymus – nie, bo miłość wymaga pełnej
wolności, wyboru, który wypłynie z głębin naszej wolnej, nieprzymuszonej woli.
Jednakże miłość także nie jest czymś samoistnym. Musi się ona zrodzić
w człowieku, przyjść z zewnątrz jako dar, który przyjmujemy i na który
odpowiadamy swoją miłością. Jeśli rodzice nie obdarzą dziecka swoją miłością,
wyrażoną w czytelnych znakach – pocałunkach, pieszczotach, czułych słowach,
cierpliwości, przebaczeniu – dziecko także nie potrafi kochać, a w pierwszym
rzędzie nie będzie umiało zaakceptować siebie. W efekcie będzie przeżywało lęki
i poczucie osamotnienia, będzie próbowało „kupować” sobie poczucie
bezpieczeństwa, podporządkowywać sobie ludzi, będzie za wszelką cenę
udowadniać sobie i innym, że jest coś warte. Po prostu: będzie rozpaczliwie
szukało podstawy swego istnienia, fundamentu i budulca dla swego życia.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

