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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Trójcy Świętej - 15.05.2016/
1.

Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy
znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą
świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym
wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy Osób.
2. We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest to
również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół
w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństwa majowego.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30 połączona
z nabożeństwem majowym, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.00 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną
modlitwę różańcową.
4. 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,
podczas której będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła
powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Msze święte w porządku niedzielnym.
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. Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla tych dzieci i ich rodzin
we wtorek od godz. 16.30 – 18.00.
próba sypania kwiatków we środę o godz. 17.00.
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 wejściu do kościoła pogrzebowego, gdzie nastąpi zakończenie
rozwiązanie procesji (przy ołtarzach prosimy o doprowadzenie prądu). Za ołtarze będą
odpowiedzialni:
1. – mieszkańcy ul. Kościuszki, Kościelnej i Strachocina i rodzice dzieci rocznicowych
2. – mieszkańcy ul. Hutniczej, Zielonej, Nadbrzeżnej 36 i Goszowa i młodzież
bierzmowana
3. – mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej, Mickiewicza i wspólnota Halelujah
4. – mieszkańcy ul. 40-lecia PRL, Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi i przyległych,
strażacy
- tradycyjnie zapraszamy strażaków do pomocy w przebiegu procesji i zabezpieczeniu
trasy
5. W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze świętem naszych mam.
O naszych mamach w tym uroczystym dniu będziemy pamiętać w modlitwie.
6. W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard.
Wyszyńskiego. Przez cały sobotni dzień będzie nam towarzyszyć modlitwa o jego rychłe
wyniesienie do chwały ołtarzy.
7. Od piątku przez całą oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła
w ramach nabożeństwa majowego po Mszy św. wieczornej. Nie będzie nabożeństwa
majowego o godzinie 17.30.
8. 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.
9. 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 488 ofiar na kwotę 62 tys. 200 zł.
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Rafał Ślifirz zam. Stronie Śląskie
Karolina Beata Smolińska zam. Wrocław

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Kościół ustawił bardzo blisko siebie Uroczystość Trójcy Najświętszej
i Uroczystość Bożego Ciała. Dzielą je zaledwie cztery dni. Chciał przez to ukazać
dwa etapy drogi Objawienia, którą Bóg zbliża się do każdego z nas. Słuchając
pouczeń o tajemnicy Trójcy Najświętszej, stajemy zdumieni wobec niepojętego
życia Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty żyją wzajemną miłością. Bóg ukazał nam
tajemnice swego życia jakby na monitorze. To, co było dla nas zupełnie zakryte,
stało się jawne. Obserwując funkcjonowanie Boskiego serca, możemy znacznie
lepiej poznać sens całego dzieła stworzenia i sens historii zbawienia. To poznanie
z kolei umożliwia pełniejszą współpracę ze Stwórcą i Odkupicielem. Bóg jednak
nic nie objawia tylko dla zaspokojenia naszej ciekawości. Cokolwiek ujawnia
z tajemnicy swego życia, czyni to z myślą o naszym ubogaceniu. Tak też dzieje
się w tym wypadku. Objawienie tajemnicy Bożego życia ma na celu wezwanie nas,
byśmy się zdecydowali na podłączenie do Boskiego serca. Życie Boga jest
w zasięgu naszej ręki. Dla tego, kto ma odwagę sięgnąć po nie, Bóg określił jasno
drugi etap wtajemniczenia. Ponieważ Boże życie różni się od naszego w sposób
zasadniczy, Bóg ukrył je w codziennym pokarmie — w chlebie. Odtąd ktokolwiek
pragnie uczestniczyć w tym Jego życiu, może podejść i pożywać Ciało Chrystusa.
Uroczystość Bożego Ciała przypomina ten drugi etap wtajemniczenia. Chodzi
o łatwy dostęp człowieka do życia Bożego. W zestawieniu Uroczystości Trójcy
Najświętszej z Uroczystością Bożego Ciała trzeba dostrzec taktykę, jaką Bóg
stosuje zatroskany o spotkanie z nami. Objawia On swe życie i uchyla rąbka
tajemnicy o tyle, o ile jest to nam potrzebne do podjęcia decyzji uczestniczenia
w Jego życiu. A w tym momencie, gdy ta decyzja zapada, Bóg ukrywa siebie
w chlebie i winie, byśmy mogli bez lęku podejść do Niego i karmić się Jego
miłością. Nasz intelekt ma bardzo małą pojemność. Z trudem obejmuje niewielki
procent wiadomości o otaczającym nas świecie, a cóż dopiero mówić o tajemnicy
samego Boga. Większa ilość wiadomości o Bogu mogłaby nas zniszczyć. Wielu
bohaterów Starego Testamentu po spotkaniu z Bogiem sądziło, że czeka ich
śmierć. Wiedzieli bowiem, że człowiek jest słaby jak wosk, a Bóg mocny jak
potężny ogień.
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