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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Wniebowstąpienie Pańskie - 28.05.2017/
1. Dzisiaj o godzinie 16.00 w grocie Maryjnej koło Bolesławowa odbędzie się
nabożeństwo majowe. W naszym kościele nabożeństwa o godzinie 17.30
nie będzie.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy pogrzebowej.
3. Od jutrzejszego poniedziałku modlitewnie oczekujemy na zesłanie Ducha
Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy się we wspólnotową
nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego
światło i pociecha.
4. 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.
5. Do środy zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych w naszym
kościele o godzinie 17.30.
6. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Eucharystię
o godz. 18.00 zapraszamy przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby
wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost
i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci,
zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po
błogosławieństwo.
7. W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa.
W naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej będziemy odprawiali
nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana
Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu
Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca:
- w czwartek Godzina Święta połączona z nabożeństwem czerwcowym
o godzinie 18.30
- w piątek od godziny 17.00 okazja do spowiedzi świętej o godzinie 18.00
Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
- w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Różaniec Fatimski
połączony
z nabożeństwem czerwcowym po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze
świecami.
9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 10 Dzień Dziękczynienia pod
hasłem „Dziękujemy za chleb”. Po Mszach św. odbędzie się zbiórka do
puszek na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
10. W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą

ciasta z których dochód będzie przeznaczony na wyposażenie
świetlicy środowiskowej.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela.
13. 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
Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz
ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze
Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś
spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy
szczęście chrześcijanina. Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus,
jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, a niebem, w którym On się
znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od
siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją
tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi
przyjdzie na ziemię. Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony
tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za
rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie
radość i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się
tym wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako
wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co się
składa na doczesne życie. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny
błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie należy
sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można
Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił
św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy
i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana dla niewielu. Przestał się
objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami. Istnieje druga grupa
chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa:
„Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywają
Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko
w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie przyrody, w kwiatach,
które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które
w cudowny sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu
małego dziecka i w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej
ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej
sytuacji, w jakiej są. Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci
ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie szukają szczęścia dopiero po
śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi
nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby
Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym ludzkim sercu. (zaczerpnięto ze
strony www.mateusz.pl)

