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Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość I Komunii św. – 36
dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa do swoich serc. Otoczmy je nasza
gorącą modlitwą, aby nie zmarnowały tego wielkiego Daru. Msza św. IKomunijna o godz. 10.00. Pozostałe Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 12.00
i 18.00. Nabożeństwo majowe dzisiaj wspólnie z dziećmi I-Komunijnymi
o godz. 16.00.
Dzisiaj przypada 35 rocznica świeceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza
Ryszarda. Życzymy ks. Proboszczowi obfitości Bożych łask, opieki Matki
Najświętszej na dalszej drodze kapłańskiego życia.
Dzisiejsza taca zostanie przeznaczona na organizację Światowych Dni
Młodzieży.
Do soboty dzieci z klas II będą przeżywały tzw. Biały Tydzień, uczestnicząc
codziennie w majówkach, Mszach św. i przyjmując Komunię św.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30,
połączona z nabożeństwem majowym – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.00 zapraszamy naszych drogich parafian na
wspólną modlitwę różańcową.
Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, świadków i rodzin w środę od
godziny 16.45.
W czwartek o godzinie 18.30 odbędzie próba generalna dla kandydatów do
bierzmowania.
W piątek J.E.Ks.Biskup Ignacy Dec na Mszy św. o godzinie 17.00 udzieli
młodzieży klas III gimnazjalnej sakramentu bierzmowania.
W przyszłą niedzielę Członkowie rady parafialnej przeprowadzą zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
Przez kolejne majowe dni razem z Maryją modlitewnie oczekujemy na Zesłanie
Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt. Z majowym nabożeństwem
o godzinie 17.30 i codzienną Eucharystią łączymy także nowennę do Ducha
Świętego.
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.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Magdalena Janina Krywieńko zam. Stronie Śląskie
Roman Lawrence McAvinue zam. Shannon – Irlandia
- Natalia Jureczka zam. Stronie Śląskie
Łukasz Mira zam. Kamp Lintfort
- Weronika Tomaszkiewicz zam. Strachocin
Adrian Kamil Tkaczyk zam. Wrocław
- Agnieszka Maria Smertyga zam. Stronie Śląskie
Łukasz Kamil Oslislok zam. Dusseldorf
- Anna Łucja Malak zam. Stronie Śląskie
Kamil Paweł Szymański zam. Bardo

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
W uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa słyszymy Jego słowa skierowane do
Apostołów, aby nie opuszczali Jerozolimy, aż zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”.
Czas wyczekiwania na zesłanie Ducha Świętego to w życiu chrześcijanina
swoistego rodzaju rekolekcje. To głębsza refleksja nad bogactwem, jakie
otrzymujemy od Boga i nad jego wykorzystaniem. Ktokolwiek uważnie czyta
Ewangelię, ten wie, że Chrystus jako człowiek przez ponad trzydzieści lat nie
objawił swej Boskiej mądrości ani mocy. Na pewno wielokrotnie zabierał głos
w synagodze w Nazarecie, a nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest Człowiekiem
wyjątkowo mądrym. Objawiło się to dopiero wówczas, kiedy na Chrystusa zstąpił
Duch Święty, czyli po chrzcie nad Jordanem. Chrystus został wtedy „uzbrojony”
Duchem Świętym. Odtąd jawi się jako inny Człowiek. Do tego stopnia inny, że
gdy wrócił do Nazaretu i wygłosił swoje pierwsze kazanie w synagodze, to
wszyscy byli zaskoczeni, przecież On tyle lat był z nami, skąd Mu to jest dane?
Tym wydarzeniem Chrystus chciał nam ukazać, czym jest zstąpienie Ducha
Świętego na każdego z nas. Apostołowie są bojaźliwymi ludźmi. Mimo że żyją
w łasce uświęcającej, pojednani z Chrystusem Zmartwychwstałym, boją się, ale
kiedy zostaną „uzbrojeni” mocą Ducha Świętego, od tego momentu nikt ich nie
może poznać. Piotr, który przed służącą zaparł się Chrystusa, za kilka tygodni nie
lęka się przed całym Sanhedrynem wyznać wiary w Jezusa. Stawiam konkretne
pytanie: Co zrobiliśmy ze zbroją, którą Bóg nam dał? Każdy z nas został
uzbrojony. Wszyscy jesteśmy po bierzmowaniu. To jest tak, jakby ktoś z nas
dostał doskonałą broń i włożył ją do szafy, a sam chodził dalej bezbronny. Zło
czyni z nim, co chce. Chrystus przyjdzie i zapyta: Co schowałeś do szafy?
Dostałeś wspaniałe dary, otrzymałeś dar mądrości, odwagi, rozumu, bojaźni
Bożej. Otrzymałeś wszystkie dary, aby cię nigdy nieprzyjaciel nie powalił.
Otrzymałeś wszystkie dary, aby być apostołem. Co z nimi uczyniłeś?
Przygotowujemy się do Zesłania Ducha Świętego. Pytam czy znamy uzbrojenie,
jakie otrzymaliśmy z góry? Przecież Chrystus nam powiedział: „zostaniecie
uzbrojeni mocą z wysoka”. Czy znamy Boską broń i czy umiemy się nią
posługiwać? Czy potrafimy wymienić siedem darów Ducha Świętego? Czy
wiemy, na czym polega dar bojaźni Bożej, mądrości, pobożności? z wysoka”.

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

