\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

/ VI Niedziela Wielkanocna - 21.05.2017/
Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość I Komunii
św. Msza św. I – Komunijna będzie odprawiona o godz. 10.00.
Pozostałe Msze św.: 7.30, 9.00, 12.30 i 18.00. Prosimy, aby na Mszę
św. o godz. 10.00 przyszły dzieci z klas III, ich rodzice, krewni i
przyjaciele. Do soboty dzieci z klas II będą przeżywały tzw. Biały
Tydzień, uczestnicząc codziennie w majówkach, Mszach św.
i przyjmując Komunię św.
Nabożeństwo majowe dzisiaj wspólnie z dziećmi komunijnymi
o godz.16.00.
Od poniedziałku przez trzy kolejne dni będziemy obchodzić Dni
Krzyżowe. Po mszy świętej udamy się pod krzyż misyjny gdzie
będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy
prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy
ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w
naszym kraju i na całym świecie.
W poniedziałek od godziny 16.00 spowiedź dla kandydatów do
bierzmowania, ich świadków i rodzin.
We wtorek Mszy Świętej porannej nie będzie.
We wtorek o godzinie 17.00 rozpocznie się Msza Święta, podczas
której Jego Ekscelencja ks. Biskup Ignacy Dec udzieli młodzieży klas
III gimnazjalnej sakramentu bierzmowania. Z tej racji kancelaria
parafialna we wtorek będzie nieczynna.
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.
W piątek przypada Dzień Matki. Z tej okazji w czasie nabożeństwa
majowego i wieczornej Eucharystii wszystkie drogie Mamy będziemy
polecać opiece naszej wspólnej Matki – Maryi.
W przyszłą niedzielę
o godzinie 16.00 w grocie Maryjnej koło
Bolesławowa odbędzie się nabożeństwo majowe. W naszym kościele
nabożeństwa o godzinie 17.30 nie będzie.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy
pogrzebowej.
Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do
udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym kościele o
godzinie 17.30.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Karol Wrzalski zam. Chojęcin
Natalia Ewa Stefaniak zam. Wrocław
- Artur Markowicz zam. Stronie Śląskie
Anna Żukowska zam. Nowy Waliszów

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu zbliżającej się śmierci, myśli
o przyszłości swych dzieci. Podobnie i Chrystus na kilkanaście godzin przed
ukrzyżowaniem myśli o przyszłości swoich uczniów. Zależy Mu bardzo nie tylko na
utrzymaniu kontaktu, lecz i na obecności wśród nich. Nie będzie to obecność
cielesna, bo tej zachować nie można. Jest zresztą niedoskonała i bardzo
ograniczona. Jeśli np. człowiek jest w jednym miejscu, to równocześnie nie może
być w innym. Nie mówiąc już o ograniczeniach związanych z procesem starzenia
się organizmu. Jezus w ciele mógłby pozostać z uczniami najwyżej kilkadziesiąt
lat – a co dalej? Chrystus w chwili śmierci kończy okres przebywania
z Apostołami ramię w ramię, ale bynajmniej nie rezygnuje z przebywania z nimi
w inny sposób. Pozostanie na ziemi do końca świata, w sposób tysiące razy
doskonalszy i łatwiej dostępny dla milionów ludzi. Warto ten gest miłości Jezusa
dostrzec i głębiej się nad nim zastanowić. W grę wchodzą trzy wydarzenia
stanowiące jedną organiczną całość. Pierwszym jest Eucharystia – czyli obecność
Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jezus staje się pokarmem dostępnym dla
każdego, kto w Niego wierzy, i komu autentycznie zależy na życiu wiecznym. Dziś
na Ziemi istnieją setki tysięcy świątyń, w których przebywa Chrystus jako
pokarm nieśmiertelności. Ktokolwiek pragnie się z Nim spotkać, może to uczynić
prawie w każdej minucie dnia i nocy. Oto pierwsza niepojęta forma nowej
obecności Zbawiciela wśród nas. Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie
Świętym i żywej tradycji. On ciągle naucza. Jezusa można słuchać, można Mu
zadawać pytania. On ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie porozmawiać
z Chrystusem, może to uczynić również o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy
jak otworzy Ewangelię i w duchu tradycji przekazywanej w Kościele odczyta
sercem jej orędzie. Oto druga forma obecności Zbawiciela wśród nas, jeszcze
bardziej dostępna niż pierwsza. Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie
z ludźmi miłującymi się wzajemnie. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Obecność Jezusa przez Ducha
Miłości w sercach tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. „Tam gdzie dwu jest
zgromadzonych w imię Moje, tam Ja jestem wśród nich”. W każdej Mszy świętej
możemy spotkać Chrystusa w tych trzech formach Jego obecności na Ziemi. Jest
w Słowie Bożym, czytanym i głoszonym przez kapłana, jest w konsekrowanych
postaciach chleba i wina i jest we wspólnocie zgromadzonej wokół ołtarza. Warto
dodać, że zarówno w Słowie jak i w postaciach chleba i wina, może być
dostrzeżony wyłącznie oczami wiary. Do człowieka niewierzącego nie przemówi ani
tekst Biblii, ani konsekrowana hostia. Może natomiast przemówić miłość
wspólnoty zgromadzonej w imię Chrystusa. (zaczerpnięto ze strony
www.mateusz.pl)

