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ŚWIATŁO W CIEMNOŚCIACH

/IV Niedziela Wielkanocna -22.04.2018/
1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje
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życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu
krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską
tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata
i aż do końca czasu. Modlimy się o dobre, liczne i święte powołania
kapłańskie i zakonne. Wspieramy modlitwą nasze Seminarium
Duchowne
Diecezji
Świdnickiej
i
wszystkich
alumnów
przygotowujących się do kapłaństwa. W naszej wspólnocie gościmy
kleryków
z naszego diecezjalnego seminarium.
Jutro, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
modlimy się za naszą Ojczyznę. Msze Święte o godzinie 7.00
i 18.00.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
Także w
środę celebrujemy święto Marka
Ewangelisty.
Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną
Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Po Mszy św.
wieczornej udamy się pod krzyż misyjny, gdzie będziemy prosić
dobrego Boga
o błogosławieństwo dla pracujących na roli
i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na
świecie nie brakowało chleba
W piątek przypada kolejna rocznica śmierci ks. Proboszcza
Bronisława Szymuli. Po Mszy Świętej udamy się do grobu ks.
Bronisława na wspólną modlitwę.
W przyszłą niedzielę gościć będziemy Misjonarzy ze Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich, którzy podzielą się wrażeniami z pracy misyjnej
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, znicze, akcesoria I komunijne i wiele innych
artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Rafał Sylwester Mazur zam. Ołdrzychowice
Katarzyna Mazur zam. Stronie Śląskie
- Tomasz Michorczyk zam. Stronie Śląskie
Sandra Micherda zam. Radków

Wpatruję się w Ciebie, Panie. Choć siedzę w ciemnościach Tyś jest światłością moją
(Mi 7,7-8). Istotnie, Duch Święty działa w duszy w sposób tajemniczy; Bóg bowiem
doświadcza ją oschłością oczyszczającą, przygotowuje, by mogła przyjąć poznanie
oraz głębszą, czystszą i delikatniejszą miłość. Człowiek poznaje Boga rozumem
oświeconym przez wiarę, lecz poznaje na sposób ludzki, opierając się na
rozumowaniu, posługując się pojęciami i wyraźnie sprecyzowanymi myślami. Te
ostatnie, choćby nie wiadomo jak wzniosłe, są zawsze ograniczone i dlatego mogą
powiedzieć coś o Bogu, który jest nieskończony, bez granic, tylko w sposób
niedoskonały. Gdy człowiek cierpi oschłość i nie może posługiwać się rozmyślaniem,
Duch Święty daje mu nowy sposób poznawania. Jest to poznanie ogólne, niejasne,
jakiego nie można określić; rodzi ono głębszy zmysł transcendencji Boga, Jego
nieskończonego bytu, wzniosłego majestatu, bezgranicznej dobroci. Widzi się
wówczas, że Boski Byt jest „przepaścią niezgłębioną”, że tajemnice i drogi Boże są
„niezbadane i nie do wyśledzenia” (Rz 11, 33); wtedy samorzutnie wzrasta
poszanowanie, cześć i poważanie względem Boga, rodzi się potrzeba uwielbienia,
uznania Jego mocy. „Ja jestem Pan, twój Bóg... nie będziesz miał cudzych bogów
obok Mnie” (Wj 20, 2-3). Pierwsze przykazanie nie jest już prawem nałożonym
z zewnątrz, lecz nakazem wypływającym z wnętrza, czymś żywym, odczuwanym
w głębi duszy, czymś, co ogarnia całego człowieka i każe mu przylgnąć ze
wszystkich sił do Boga jako Prawdy najwyższej i Dobra nieskończonego. Prawda
i Dobro, przewyższające nieskończenie ludzkie pojęcie, pociągają jednak mocno
człowieka wywierając na niego boski urok w czasie modlitwy ciemnej, to znaczy
pozbawionej wyraźnych pojęć, lecz jakże jasnej, skoro wlewa w duszę blask Bożej
światłości. Tak więc pod przewodnictwem Ducha Świętego, który działa przez swoje
dary., modlący się może śpiewać z Psalmistą: „W Twej światłości oglądamy,
światłość” (Ps 36, 10); i podobnie: w Twojej miłości nauczymy się kochać.

