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/ Wniebowstąpienie Pańskie - 08.05.2016/
1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy
wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas
miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje.
2. 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 dzisiaj nie będzie.
3. Z racji niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na jutro
została przeniesiona uroczystość Świętego Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy podczas Mszy Świętych, które odprawimy o godzinie 7.00
i 18.00.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
5. W piątek przypada 99. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego
i 35. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień
wspomnienia NMP Fatimskiej.
6. Na nabożeństwo majowe zapraszamy każdego majowego wieczoru
o godzinie 17.30.
7. 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 wpłynęło 484 ofiar na kwotę 61 tys. 150 zł.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Krzysztof Kapusta zam. Stronie Śląskie
Judyta Kurek zam. Stronie Śląskie
- Jan Józef Kaliński zam. Nowy Gierałtów
Katarzyna Zofia Abramowicz zam. Stronie Śląskie

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

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej uroczystości,
kościoły byłyby pełne. Ich pustka to znak małej wiary odnośnie tajemnic
naszej wiary. Niewielu dziś przychodzi do świątyni, aby podziękować Bogu
za otwartą drogę do świata prawdziwej wolności. Dzisiejsza uroczystość
mówi nam o tej wartości, której wszyscy szukają, a znaleźć nie mogą,
mówi o prawdziwej wolności. Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie
doczesne, okazuje się, że jesteśmy bardzo ograniczeni i zniewoleni.
Ograniczeni swoimi siłami, talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, układami
politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego
wpływu. Ograniczeni dziurą ozonową, zatrutym powietrzem, wodą.
Ograniczeni ilością przeżytych lat. Już nie wspomnę o chorobach
i kalectwach. A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota do pełnej
wolności. I oto dzisiejsza uroczystość mówi nam o świecie pełnej wolności.
Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi w świat
wolności. Syn Boga przychodząc na ziemię chciał nam powiedzieć coś
więcej. Doczesność to nie tylko więzienie, czasami bardzo ciasne, takie
niewygodne jak wózek, na którym siedzi kaleki człowiek, jak łóżko ciężko
chorego człowieka, który czeka, aby go ktoś obrócił. To są te straszne
więzienne cele na ziemi. To także wielka szansa wykorzystania wszystkich
ograniczeń do kształtowania własnego serca, do dojrzałości. To jest tak,
jakbyśmy byli w bardzo ciasnej formie, w której kształtuje się nasze
serce do pełni wolności. Chrześcijaństwo to radość nie tylko czekania na
wolność, ale radość twórczego przeżywania każdego dnia. Podziękujmy
dziś Chrystusowi zarówno za to, że otworzył przed nami drogę do świata
prawdziwej wolności, jak i za to, że możemy razem z Nim przyjąć te
wszystkie ograniczenia wiedząc, że kształtują one nasze serce. Tu jest
czas na zasługę, tu jest czas na dojrzewanie. A ponieważ każdego z nas
rzeźbią inne ograniczenia, kształtuje się w nich indywidualność
niepowtarzalna. Nie ma na świecie dwu identycznych ludzi. Każdy człowiek
to niepowtarzalne arcydzieło, które wielbić będzie Boga w świecie pełnej
wolności przez wieki. Zanieśmy dziś do Boga dziękczynienie za świat
wolności, do którego zmierzamy, i dziękczynienie za to, że Syn Boga
nauczył nas w ziemskich ograniczeniach kształtować nasze serce.

