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/ Zesłanie Ducha Świętego- 04.06.2017/
W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną
w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy.
Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie
z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć
tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.
Dzisiaj obchodzimy 10 Dzień Dziękczynienia pod hasłem
„Dziękujemy za chleb”. Po Mszach św. odbędzie się zbiórka do
puszek na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta z których
dochód
będzie
przeznaczony
na
wyposażenie
świetlicy
środowiskowej.
Jutro II dzień Zielonych Świąt – uroczystość NMP Matki Kościoła.
Papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła na prośbę polskich
biskupów. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. Msze św.
o godz. 9.00 i o godz. 18.00.
We wtorek przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki
w
Warszawie.
Przez
wstawiennictwo
tego
polskiego
błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej
Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym
narodem.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z
nabożeństwem czerwcowym - zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W czwartek będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień
szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych
do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim
posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów
naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.
W czerwcu codziennie po Mszy Świętej wieczornej w naszym
kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne,
nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela.
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.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński
(wspomnienie obowiązkowe).

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Gdyby postawić pytanie, gdzie należy szukać głównego źródła nieszczęść na
ziemi, wcześniej czy później musielibyśmy stwierdzić, że jest nim brak
mądrości, a mówiąc prościej, ludzka głupota. Iluż to ludzi w dojrzałych latach
przyznaje, że w życiu popełnili wiele błędów, których się wstydzić będą aż do
śmierci, i ze smutkiem pytają: dlaczego człowiek tak długo uczy się mądrości.
Jest to jedna z największych tajemnic ludzkiej egzystencji. Grzech jest
zawsze niemądrym postępowaniem, ale stanowi nieodłączny element na
drodze wiodącej do pełni dojrzałości. Tylko nadzwyczajna łaska Boga może go
wykluczyć z ludzkiego życia. Jego zagrożenie maleje, gdy człowiek doskonali
swą mądrość. Grzech bowiem na początku jawi się przed nami jako kuszące
dobro, a dopiero w skutkach ujawnia swe prawdziwe oblicze. Ten zaś, kto go
popełnia, odkrywa, że został oszukany. Mądrość przewiduje i dostrzega
przyszłe owoce każdej decyzji i każdego czynu. Wie, co sieje i co będzie
zbierać. Mądrość w dziedzinie doczesnej zdobywamy doskonaląc wiedzę
o świecie i życiu oraz nabywając doświadczenia. To jest droga wypracowania
cnoty mądrości, którą dostrzegali i wysoko cenili, obok odwagi,
sprawiedliwości i umiarkowania, już w starożytności pogańscy filozofowie.
Gdy Bóg przez Objawienie otworzył przed nami perspektywę życia wiecznego,
potrzebne było udoskonalenie mądrości nabytej przez ludzi, by wiedzieli, co
należy siać w doczesności, jeśli chcą zbierać piękne owoce w wieczności. To
udoskonalenie dokonuje się przez dar mądrości. Dar ten stanowi cenne
wyposażenie duchowe każdego dojrzałego chrześcijanina. To on umożliwia mu
życie bez obaw o poważne zagrożenie przez grzech. Pozwala podejmować
decyzje obfitujące w piękne owoce. Szczególnie zaś ten dar potrzebny jest
przy dawaniu świadectwa wierze. Mądrość postawy, decyzji, wypowiedzi
stanowi argument, któremu nie można się oprzeć. Doskonale to można
obserwować w dyskusjach, jakie prowadził Sanhedryn z Apostołami. Po
Zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr i św. Jan, ludzie prości bez wykształcenia,
odpowiadają na stawiane im zarzuty tak celnie i zdecydowanie, że całe
gremium uczonych w Piśmie nie jest w stanie obalić ich argumentacji.
Podobnie jest ze św. Szczepanem, który życiem przypłacił swój zbyt jasny
i mocny wywód na temat zatwardziałości serc Izraelitów. Mocy jego mądrości
przeciwnicy mogli przeciwstawić jedynie ciężar rzucanych w niego kamieni.
(zaczerpnięto ze strony www.mateusz.pl)

