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Gliniane naczynie

/IX Niedziela Zwykła -03.06.2018/
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z racji I niedzieli miesiąca po każdej Mszy Świętej
wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Dzisiaj obchodzimy XI Dzień Dziękczynienia pod hasłem
„Dziękujemy za niepodległość”. Po Mszach świętych odbędzie się
zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta. Dochód
ze sprzedaży zostanie przeznaczony na doposażenie świetlicy
środowiskowej.
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.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Z tej okazji nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych. Za publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia
Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny po zwykłymi
warunkami.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wyznaczona
jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy
tego dnia o modlitwach zwłaszcza za tych księży, z którzy posługi
sakramentalnej korzystamy i którzy są naszymi przewodnikami na
drodze do zbawienia.
W oktawie Bożego Ciała- do 07.06.– o godz. 18.00 Msza św., po
niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na
zakończenie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zachęcamy
wszystkich do udziału w nabożeństwach Oktawy. We czwartek na
zakończenie Oktawy święcenie ziół i wianków.
Przez cały miesiąc czerwiec 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.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, znicze, wiele innych artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Tomasz Kujawiak zam. Stronie Śląskie
Paulina Krzyżak zam. Stronie Śląskie
- Krystian Góreń zam. Złoty Stok
Malwina Madejczyk zam. Stronie Śląskie

Św. Paweł porównuje serce człowieka do glinianego naczynia. Chce przez to wskazać na
jego kruchość, taniość. Idzie w tym wypadku po linii wypowiedzi Boga zanotowanej w
Księdze Rodzaju: "Pamiętaj człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Serce
jest zbudowane z ziemi i z doświadczalnego punktu widzenia kończąc swą pracę wraca do
ziemi, stając się ziemią. Jego wartość polega na tym, co w sobie kryje. Naczynie może być
puste. Jest wielu ludzi, którzy lubią kolekcje różnych naczyń. Samo naczynie bowiem,
mimo że jest z nietrwałego materiału, może być wykonane artystycznie i ten artyzm bryle
gliny nadaje wartość. Nawet puste może być cenne, zachowując niestety swoją nietrwałość
i rozbite, bezpowrotnie traci wartość, wędrując na śmietnik. Naczynie może być proste,
nastawione na służenie, na przechowywanie płynów lub innych cennych rzeczy, np. biżuterii.
Nikt wówczas nie wie, co ono kryje, nawet nie podejrzewa, iż zawartość jest miliony razy
cenniejsza niż samo naczynie. Jeśli kryje płyny, po uszkodzeniu ginie ono i jego zawartość.
Jeśli kryje w sobie biżuterię, jego uszkodzenie nie tylko nie pomniejsza zawartości, lecz
ją ujawnia. Rozbity skromny wazonik wypełniony złotymi monetami i perłami, rozsypuje je
na ziemi i objawia ich wartość światu. Obraz jest czytelny. Są ludzie, którzy zabiegają
wyłącznie o piękno swojego ciała. To ci, którzy troszczą się o artystycznie wykonane
naczynie. Ta inwestycja jest jednak z góry skazana na niepowodzenie. Choroba, kalectwo,
starość mogą bezpowrotnie zniszczyć wieloletnie zabiegi o utrzymanie ciała w pięknej
formie. Druga inwestycja polega na gromadzeniu w sercu dóbr tego świata, równie
przemijającej doczesności. Dla umierającego człowieka wszystko, co ma w ręce, jest
prochem. Piękna willa, kluczyki od luksusowego samochodu, wielkie konto w banku, nawet
grobowiec na cmentarzu. Dobra tego świata łącznie z wiedzą, znajomością języków, z
przyjaciółmi trzeba pożegnać. Rozsypujące się w proch serce gubi dobra doczesne
bezpowrotnie. Jest tylko jedna inwestycja, o której mówi św. Paweł, to wypełnienie
glinianego naczynia serca Ewangelicznym Skarbem, umieszczenie w nim Ewangelicznej
Perły, czyli samego Chrystusa. Naczynie serca nadal pozostaje kruche i słabe, ale z tej
racji, że kryje Skarb samego nieba, jego wartość jest olbrzymia.

