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/V Niedziela Wielkanocna -29.04.2018/
Dzisiaj gościmy w naszej wspólnocie parafialnej Misjonarzy ze
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którzy podzielą się wrażeniami z
pracy misyjnej
We wtorek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie
będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak
kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem.
Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki
Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom.
W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali
codziennie o godzinie 17.30.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.30, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.00 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
W czwartek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. W naszej Parafii uroczystość odpustowa. Msze św. w
porządku niedzielnym /7.30, 9.00, 10.30 i 18.00/. Główna Msza
św. – Suma odpustowa - będzie odprawiona godz. 13.00.
Natomiast w przyszłą niedzielę z owocami odpustu pójdziemy
do naszych Drogich Zmarłych. O godz. 15.00 na cmentarzu
parafialnym będzie odprawiona uroczysta Msza św. w
intencji wszystkich Zmarłych Parafian i spoczywających na
naszych cmentarzach. W związku z możliwością uzyskania odpustu
zupełnego okazja do spowiedzi w środę od godziny 17.00.
W piątek, 4 maja, w liturgii wspominamy Świętego Floriana,
patrona strażaków. Przez jego wstawiennictwo podczas Mszy św.
sprawowanej o godzinie 18.00 będziemy polecali Bożej Opatrzności
wszystkich żyjących i zmarłych druhów pracujących lub
zaangażowanych społecznie w pożarnictwie! Jest to także I piątek
miesiąca okazji do spowiedzi od godziny 17.00.
W sobotę jako I miesiąca do południa księża odwiedzą swoich
chorych. Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze
świecami.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca po każdej Mszy Świętej
wystawienie Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą
ciasta i napoje z których dochód przeznaczony będzie na
doposażenie świetlicy środowiskowej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, znicze, akcesoria I komunijne i wiele innych
artykułów.

Tajemnica życia Kościoła
Chrystus chcąc nas pouczyć o niedostępnej dla nas tajemnicy życia Kościoła, posłużył
się obrazem winnego krzewu i latorośli. Krzewem jest On sam. W nim, organicznie
związane, tkwią latorośle obsypane liśćmi i wydające owoc. Krzew żyje, latorośle
zmieniają się z roku na rok, jak pokolenia. Podobnie jest z Kościołem. Chrystus trwa
wiecznie, pokolenia ludzi należących do Kościoła ustawicznie się wymieniają. Na wzór
latorośli mają wydać owoce dobrych czynów. Tymi owocami Bóg pragnie ubogacać
ludzkość. Aby latorośle mogły wydawać owoce, muszą czerpać życiodajne soki
z ziemi przez korzeń i krzew. Gdy ich łączność z krzewem zostaje zerwana, nie tylko
nie są w stanie przynosić owoców, ale same schną i nie nadają się do niczego tylko
na spalenie. Winny krzew, latorośle i ich owoce są doskonałym obrazem Kościoła.
Chrystus chciał w nim ukazać potrzebę życia eucharystycznego. Według Jana
Ewangelisty Jezus posłużył się tym obrazem w Wieczerniku, gdzie ustanowił
Najświętszy Sakrament. Chciał ukazać rolę, jaką w życiu Kościoła i poszczególnych
jego członków spełnia Eucharystia. Współczesna biologia może nam pomóc
w odkrywaniu bogactwa obrazu, jakim posłużył się Chrystus. Jakże precyzyjnie
można dziś śledzić ów zdumiewający proces przemiany materii w winnym krzewie.
Jak przy pomocy korzeni czerpie on odpowiednie składniki z ziemi, by pod wpływem
słońca i różnych reakcji w komórkach tworzących liście zamieniać te składniki
w dorodny owoc. Oto tajemnica życia Kościoła. Z Chrystusa, przez sakramenty,
dociera do naszych serc Boże życie, a łaska uczynkowa, jak dobroczynne promienie
słońca, przemienia to co doczesne w to co wieczne i dziełom czysto ludzkim nadaje
Boski wymiar.Trzeba dobrze przemyśleć ewangeliczny obraz o winnym krzewie, aby
odkryć siebie jako latorośl przeznaczoną do wydawania owoców. Należy odkryć
własne miejsce w Kościele i dostrzec zadania, jakie w nim wyznaczył nam Bóg.
Dostrzeżenie owych wielkich możliwości, jakie się kryją w bliskim kontakcie
z Jezusem, otwiera przed człowiekiem wspaniałe horyzonty nowego bardzo
twórczego życia.

