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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/X Niedziela Zwykła - 05.06.2016/
1. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po każdej Mszy Świętej
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji
Światowych Dni Młodzieży.
2. Dzisiaj po każdej Mszy św. Członkowie Akcji Katolickiej serwować
będą ciasta z których dochód będzie przeznaczony na wyposażenie
świetlicy.
3. Dzisiaj obchodzimy IX Dzień Dziękczynienia pod hasłem „Chrzest
darem miłosierdzia”. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka
do puszek na rzecz Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 połączona z nabożeństwem czerwcowym, a po niej Msza św.
wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę
17.30 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
5. Trwają nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej modlitwy
wielbiącej Boże Serce
6. Parafia organizuje pielgrzymkę na spotkanie z Ojcem Świętym
w Częstochowie w dniu 28.07. Zapisy w zakrystii.
7. Wspólnota Halelujah organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zapisy u ks. Sebastiana.
Spotkanie organizacyjne we czwartek po Mszy Świętej wieczornej.
8. 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.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Rafał Ślifirz zam. Stronie Śląskie
Karolina Beata Smolińska zam. Wrocław

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Kondukt pogrzebowy spotkał się z przechodzącym Chrystusem.
Odprowadzano do grobu jedynego syna wdowy. Bolesne rozstanie dla
samotnej matki. Jezus kierując się współczuciem wobec niej, postanawia
otrzeć jej łzy. Naruszając odwieczne prawo, według którego żywi wchodzą
w świat umarłych, Mistrz z Nazaretu decyduje się na odwołanie zmarłego
z krainy śmierci i przywrócenie go żywym. Był to głośny cud Jezusa.
Przeskok z bólu żałoby w radość odzyskania żywego syna musiał być
głębokim przeżyciem nie tylko dla matki. Pogrzeb, który nie odbył się do
końca, nie dotarł do grobu, przerwany w połowie obrzędu, niedokończony,
zrobił wielkie wrażenie zarówno na uczestnikach, jak i na świadkach.
Jezusowi chodziło o zamanifestowanie swojej władzy nad śmiercią, władzy
nawiązywania przerwanych przez nią więzów miłości i przyjaźni. Tej
władzy, którą nie dysponuje nikt z ludzi, która jest poza naszymi
możliwościami. Nożyce śmierci tną w sposób nieodwracalny. Nikt nie może
złączyć tego, co one przecięły. One też boleśnie ranią tego, kto odchodzi,
i jeszcze boleśniej tych, którzy zostają. W Ewangelii są przedstawione
trzy cuda Jezusa ukazujące Jego moc nad śmiercią, moc łączenia
zmarłego z żywymi, moc leczenia bolesnych ran rozdarcia spowodowanych
przez śmierć. Wskrzeszenie córki Jaira miało miejsce tuż po jej śmierci;
wskrzeszenie młodzieńca z Naim – w drodze na cmentarz; wskrzeszenie
Łazarza, od czterech dni przebywającego w grobie. Pierwszego z tych
cudów dokonał Jezus dla cierpiącego ojca, drugiego dla płaczącej matki,
trzeciego dla otarcia łez Marii i Marty. Wszystkie te cuda miały
przygotować Apostołów do czwartego cudu – przezwyciężenia śmierci
przez Jezusa w dniu Jego zmartwychwstania. Wskrzeszeni wracali do
żywych. Zmartwychwstały już do nich nie wrócił, zjawił się jedynie po to,
by zapewnić tych, którzy w Niego uwierzą, że może ich przeprowadzić
w świat życia wiecznego. Jezusowi chodziło o przekonanie uczniów, że
połączenie umarłych z żywymi, czyli wyprowadzenie ludzi z krainy śmierci
i wracanie ich do ziemskiego życia, nie jest żadnym rozwiązaniem. W tym
świecie prawa śmierci nie da się usunąć. Wskrzeszeni wcześniej czy
później i tak muszą umrzeć.

