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Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na
celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony
Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków,
ludów i narodów.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy
święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do
kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msze
Święte w naszym kościele o godzinie 9.00 i 18.00.
We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie
wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan
Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy na wspólną
Eucharystię o godzinie 18.00 i modlitwę, podczas której przez
wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy
dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy
prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
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.
W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 7.00 i 18.00.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie
dzieci rocznicowych i ich Rodziców.
W przyszłą niedzielę przy grocie Matki Bożej koło Bolesławowa o godzinie
16.00 zostanie odprawione nabożeństwo majowe. W związku z tym
nabożeństwa majowego w naszym kościele nie będzie.
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. W środę po Mszy św. wieczornej
spotkanie wszystkich pielgrzymów.
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,
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- 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
Jeszcze raz warto się odwołać i cofnąć do Ewangelii z ostatnich niedziel.
Zawierają one wskazania trudne do zrozumienia czy docenienia, jeśli patrzy
się na nie z ludzkiego, doczesnego punktu widzenia. Dopiero wejrzenie wiary
pozwala nam dotrzeć do pełni treści zawartej w słowach Chrystusa.
W przeciwnym razie będziemy próbowali sami, o własnych, naturalnych siłach
osiągnąć to, co przekracza możliwości człowieka. A więc skazani jesteśmy na
niepowodzenie. Dopiero specjalna pomoc Boga pozwoli nam przezwyciężyć
swoje ludzkie ograniczenia. Najlepszym dowodem tej „pomocy z góry” był
gwałtowny rozwój Kościoła w pierwszych dziesięcioleciach i wiekach. Po
ludzku było niemożliwe, by grupka kilkunastu nieuczonych ludzi, bez pomocy
techniki, środków przekazu, dużych pieniędzy, mogła rozkrzewić swoje ideały
i sposób życia na cały ówczesny świat. A jednak dokonali tego – nie oni sami,
lecz Duch Święty, którego Jezus im posłał, tak jak obiecał. Duch Święty na
ogół nie działa z pominięciem człowieka i jego wkładu, lecz powołuje nas do
współpracy. Obdarza nas pewnymi uzdolnieniami i możliwościami, których
sami z siebie, nawet z największym wysiłkiem nie bylibyśmy w stanie
wykrzesać. Gdy jednak pozwolimy Bogu działać w sobie, wtedy natychmiast
zaczną się pojawiać rezultaty przekraczające nasze możliwości. Pewnych
efektów naszych działań nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet
w najśmielszych oczekiwaniach. Natomiast inne działania, nie po myśli Boga,
nie przyniosą rezultatów, nawet gdybyśmy wykorzystali wszelkie dostępne
środki. Dlatego też konieczne jest jak najlepsze rozeznanie Bożej woli, by
rozpoznać, czego Bóg od nas w danej chwili oczekuje i jakie są Jego plany na
przyszłość. Jeśli uczynimy to z pokorą, na modlitwie, wówczas unikniemy
wiele niepotrzebnego wysiłku i zwielokrotnimy rezultaty naszej pracy, przez
oddanie jej owoców w ręce Boga. Ale do tego jest niezbędne całkowite
i bezwarunkowe poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. Nie polega ono na
wyzbyciu się myślenia, rezygnacji ze swojej wolności wyboru, wyrzeczeniu się
swoich uzdolnień. Wręcz przeciwnie: chodzi o to, by swoje myślenie, decyzje
i talenty oddać na współpracę z Bogiem, do Jego dyspozycji.

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

