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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Trójcy Świętej -31.05.2015/
1.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech
Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty,
który daje nam udział w tym życiu.
2.
Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie dzieci rocznicowych i ich Rodziców.
3.
Dzisiaj 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.
4.
Jutro – Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. Litanię do Najświętszego Serca Pana
Jezusa odmawiać będziemy codziennie po Mszy Świętej o godzinie 18.00.
5.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00– zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową.
W tym też dniu ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych.
6.
We czwartek uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu dzieci z klas III przeżywać będą Rocznicę
swojej I Komunii św. W uroczystość Bożego Ciała powinniśmy zamanifestować swoją wiarę nie tylko
przez udział we Mszy św., ale także w procesji eucharystycznej. Msze św.: 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. Spowiedź dla tych dzieci i ich rodzin a także wszystkich chętnych we środę
od godz. 17.00 – 18.00.
dzieci I-Komunijne zapraszamy na tę Mszę św. także w strojach komunijnych.
prosimy
o
udekorowanie
okien
swoich
domów
symbolami
i
obrazami
religijnymi
i godne zachowanie w czasie procesji. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa: ”Kto mnie wyzna przed
ludźmi, tego wyznam i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie...”.
prosimy o przygotowanie 4 ołtarzy na trasie procesji tak, jak co roku: przy ul. Kościuszki, Hutniczej,
Nadbrzeżnej
i
w
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do
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gdzie
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i rozwiązanie procesji ( przy ołtarzach prosimy o doprowadzenie prądu). Za ołtarze będą
odpowiedzialni:
1.
– mieszkańcy ul. Kościuszki, Kościelnej i Strachocina, Górnej, Dolnej, Polnej
2.
– mieszkańcy ul. Hutniczej, Zielonej, Nadbrzeżnej 36 i Goszowa,
3.
– mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej, Morawki, Nowotki, Świerczewskiego,
4.
– mieszkańcy ul. 40-lecia PRL, Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi, Turystycznej i Sportowej,
strażacy i rodzice dzieci rocznicowych
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7.
Od piątku przez całą oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła w ramach
nabożeństwa czerwcowego po Mszy św. wieczornej.
8.
W piątek jako I miesiąca okraj do spowiedzi od godziny 17.30.
9.
W sobotę do południa ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych. Różaniec fatimski połączony
z nabożeństwem czerwcowym.
10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 8 Dzień Dziękczynienia pod hasłem „Królowo Rodzin –
dziękujemy i zawierzamy „. Po każdej mszy Świętej odbędzie się zbiórka do puszek na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej.
11. 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.
12. 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. Do tej pory złożyło swoje ofiary 203 osób na kwotę
26 600 zł.
13. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
14. 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
- Mariola Staniszewska zam. Stronie Śląskie
Paweł Cichowicz zam. Stary Gierałtów
- Katarzyna Joanna Mazur zam. Stronie Śląskie
Sławomir Tadeusz Michalak zam. Stronie Śląskie
- Marta Benita Jarosińska zam. Stronie Ślaskie
Cyprian Sebastian Mróz zam. Stronie Śląskie
- Dorota Alina Zatorska zam. Uciechów
Rafał Cyprian Krajewski zam. Stronie Śląskie
- Monika Katarzyna Bryk zam. Kondradów
Damian Krzysztof Wojtaczka zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, która jest obchodzona
w Kościele jako uroczystość Najświętszej Trójcy ma bardzo praktyczne
konsekwencje dla naszego życia i postępowania. Choć nie od razu można to
dostrzec, ale święto to jest „umiejscowione” na ziemi, a nie w niebie. Kieruje
one naszą uwagę na ziemskie sprawy człowieka, a nie ku przestworzom. Albo
raczej ukazuje, jak bardzo Bóg zaangażował się w nasze sprawy, że nie jest
Bogiem dalekim i abstrakcyjnym, lecz bardzo „ludzkim”, bliskim naszemu
życiu. Powinno to przekonać tych wszystkich, którzy sądzą, że religia jest
„opium dla ludu”, że odrywa ludzi od rzeczywistości i daje im zapomnienie
i rekompensatę w wyimaginowanych niebiosach. Otóż nie jest tak. Bóg bardzo
mocno dba o swoje „zakorzenienie” w rzeczywistości, o związek z konkretnymi
problemami życia, czyli – jeśli tak można powiedzieć, o swoje „praktyczne
zastosowanie”. Widać to wyraźnie w „wymowie ideowej” Uroczystości Trójcy
Świętej. Mogłoby się wydawać, że trudno o bardziej abstrakcyjne i nieżyciowe
święto; że problem jednego Boga w trzech Osobach, którego nie da się nawet
porządnie wyrazić słowami, a tym bardziej wytłumaczyć, jest typowym
przejawem „bujania w obłokach” i tracenia czasu na daremne dociekania. Takie
przynajmniej krążą mity, zarówno wśród wrogów Kościoła, jak i pobożnych
chrześcijan, a nawet bardziej „wtajemniczonych” – kleryków czy księży.
Jeszcze kilka lat temu też tak myślałem. Dopóki nie zacząłem uważnie czytać
i wnikać w teksty biblijne. Otóż Chrystus mówi o Trójcy Świętej w bardzo
praktycznym kontekście – zobowiązania do ewangelizacji i chrztu, właśnie
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jest to tzw. wielki nakaz misyjny, albo
wielkie posłannictwo. Apostołowie, a z nimi wszyscy chrześcijanie, mają iść
i nauczać wszystkie narody. W zasadzie nie chodzi o nauczanie jakiejś wiedzy,
jak w szkole. Grecki czasownik „uczyć” znaczy raczej „czynić uczniami”. Jest
to zasadnicza różnica, której niezrozumienie srodze zemściło się na Kościele.
Albowiem Kościół zaczął uczyć, czyli przekazywać i odpytywać z pewnych
teoretycznych wiadomości o Bogu, a nie czynić z ludzi uczniów, czyli
naśladowców Chrystusa.
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