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Wobec tajemnicy nieba

/VI Niedziela Wielkanocna -06.05.2018/
1. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca po każdej Mszy Świętej wystawienie
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Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji dzieci, które 20
maja przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc.
Dzisiaj 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.
Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwują ciasta z których dochód
przeznaczony będzie na doposażenie świetlicy środowiskowej.
Jutro rozpoczynamy dni modlitw o urodzaje tak zwane dni krzyżowe,
które potrwają do środy 09.05. oprócz Eucharystii sprawowanej
w
kościele
udamy
się
procesyjnie
do
krzyża
misyjnego
i tam będziemy prosić Boga o potrzebne łaski i siły dla ciężko
pracujących, zwłaszcza na roli i o chleb dla wszystkich.
We wtorek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msze Święte
o godzinie 7.00 i 18.00.
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 piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. Warto odprawić to nabożeństwo, wypraszając dla
siebie
i
innych
wiele
światła
Ducha
Ożywiciela
i Uświęciciela, aby nasza wiara, nadzieja i miłość nie ustawały
w trudnej codzienności.
W naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa
majowe ku czci Matki Najświętszej o godzinie 17.30. Weźmy udział
w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej
wstawiennictwo!
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.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Ryszard Łyp zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Gnot zam. Nysa
- Michał Kacper Gajewski zam. Stronie Śląskie
Ewelina Maria Skibicka zam. Lądek Zdrój

Wielu ludzi nie uznaje istnienia żadnych form życia po śmierci człowieka. Dla nich
rozpad ciała jest tak przejmująco jasnym dowodem kresu dziejów człowieka na ziemi,
że snucie refleksji nad możliwością jego życia w nowym świecie wydaje się być
pozbawione sensu. Los człowieka staje się podobny do losu ściętych kwiatów, które
z podziwem układamy w wazonie, by po kilku dniach, kiedy zwiędną, wyrzucić je, bo
nie przedstawiają żadnej wartości. Inni dostrzegając duchowe wartości w życiu
człowieka, podchodzą do zjawiska śmierci inaczej. Ten, kto prawdziwie kocha, nie
wierzy, by miłość, która czyniła jego życie bogatym i pięknym, kończyła się z chwilą
śmierci osoby kochanej. Gdyby tak było, życie człowieka nie różniłoby się w niczym
od innych form życia, które obserwujemy w przyrodzie. Ci dostrzegają człowieka
przede wszystkim w wymiarze ducha, a ciało traktują jako narzędzie. Śmierć jest
kresem sprawności narzędzia, ale nie człowieka. Sęk jednak w tym, że wyczuwając
intuicyjnie istnienie innego świata, nie są w stanie dostarczyć przekonujących
dowodów na jego istnienie. Z pomocą przychodzi wiara w Chrystusa. On należał do
naszego świata i dobrowolnie wszedł w bramy śmierci, czyli przeszedł do innego
życia. Po trzech dniach wrócił i przez kilka tygodni pozostawał w kontakcie
z wybranymi uprzednio Apostołami, dowodząc istnienia życia poza grobem. On też
przekazał nam garść wiadomości na temat tego życia. Jest ich stosunkowo niewiele,
ale chcąc doskonalić wiarę warto do nich wracać. Niebo, w którym przebywa
zmartwychwstały Chrystus jest bowiem punktem docelowym ziemskiej wędrówki
wszystkich chrześcijan. Chrystus mówi o niebie jako o rodzinnym domu, w którym
panuje atmosfera miłości. Jest to dom kochającego Ojca. Niebo zatem to przede
wszystkim możliwość obcowania z Bogiem twarzą w twarz, to spotkanie z naszym
Ojcem, który jest samą mądrością, pięknem, dobrem, sprawiedliwością, prawdą,
miłością.

