▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Majchrzak ze Zdzieszowic i Adam Klimaszewski z Boguszowa-Gorców — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Zbigniewa Babiarza, lat 57, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać
Panie...

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie…” ciąg dalszy __________________
szokomunijną w jednym z kościołów tego
miasta. W przeddzień uroczystości jeden
z księży przyprowadził do niego siedmioletnią dziewczynkę, która bardzo chciała
przyjąć Komunię św. razem ze starszymi
dziećmi. Kardynał zadał jej kilka pytań:
„Kogo byś chciała przyjąć w Komunii
św.? Pana Jezusa ukrytego pod postacią
chleba” – brzmiała odpowiedź. „Czy Jezus był tylko człowiekiem? – Nie, Jezus
nie tylko był człowiekiem, ale jednocześnie Bogiem. Czy można powiedzieć, że
w Jezusie są dwie natury: boska i ludzka?
– Tak, w Jezusie są dwie natury”. Po tej
odpowiedzi Kardynał zwrócił się do towarzyszącego jej księdza: „Ona może
jutro z całą grupą przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Widzi ksiądz, iż jest
to nieprawda, że siedmioletnie dziecko
nie może zrozumieć Najświętszego Sakramentu”. Kardynał Józef Sarto w maju
1903 roku został papieżem, przyjmując
imię: Pius X. Odtąd rozpoczął zmieniać
przepisy kościelne. W 1910 r. wydał dekret, by do Komunii św. mogły przystępować już siedmioletnie dzieci, o ile odróżniają Chleb Eucharystyczny od zwykłego

i rozumieją prawdy wiary, tak jak dziecko
w tym wieku może je rozumieć. Wprawdzie to papieskie przesłanie wiele nam
wyjaśnia, ale istotę przyjmowania Komunii Świętej powinniśmy sobie uświadamiać na każdym etapie naszego życia. Pomóc może pewne hinduskie przysłowie:
„Kropla wody, nawet najmniejsza, gdy się
zjednoczy z oceanem nigdy nie wysycha”.
W porządku naturalnym przyjmowany
pokarm zostaje zasymilowany przez organizm, przemienia się w nas, jego istotne
wartości stają się cząstką nas samych.
W porządku nadprzyrodzonym dzieje się
odwrotnie: Święty Pokarm, Ciało Pana nie
przemienia się w nas, ale to my włączamy
się w Chrystusa, w Jego życie, to my sami
podlegamy przemianie. To udzielane życie jest zarazem życiem wiecznym. Eucharystyczny Pokarm spełnia odwieczną
tęsknotę za trwaniem, za nieśmiertelnością. Eucharystia jest bowiem zadatkiem
zmartwychwstania i życia wiecznego. Tak
samo jak chleb powszedni umożliwia życie i działanie, tak też Chleb Życia odnawia
duchowo, wzmacnia wolę i słabnące siły,
wspiera w walce ze złem i budzi nadzieję.
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„Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im”
(Mk 10,14)

Już przyzwyczailiśmy się, że maj to miesiąc Pierwszej Komunii św. naszych trzecioklasistów. Do naszego pejzażu niejako
na stałe wpisały się dzieci w białych albach lub sukienkach, podążające z książeczkami do kościoła. Jest to pewien fenomen, który nie tylko raduje nasze oczy,
ale ciągle odnosi nas do niepojętej miłości
Boga, który w Tajemnicy Chleba obdarowuje nas swoją obecnością.
Warto sobie przypomnieć, że Komunia św.
w klasie trzeciej (a do niedawna w wielu

18 maja 2014 r.
parafiach nawet w drugiej), to dopiero historia ostatnich stu lat. Przez całe wieki,
według zwyczaju i przepisów tamtych
czasów, do pierwszej Komunii św. dopuszczano dzieci najwcześniej w wieku
11–12 lat. Dlaczego tak było? Sądzono bowiem, że dziecko siedmio- czy dziewięcioletnie nie rozumie jeszcze Kogo przyjmuje
w Najświętszym Sakramencie. W tym
miejscu trzeba przywołać postać pobożnego księdza Sarto, który często rozważał
słowa Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im”.
Ks. Józef Sarto został biskupem, a potem
kardynałem w Wenecji. Pewnego razu zaproszono go, by odprawił Mszę św. pierw-

Dekoracja w naszym kościele,
która prowadzi od zapowiedzi
chleba z nieba, poprzez ciągle
aktualną potrzebę dostrzegania daru chleba powszedniego,
aż do pogłębionej wiary w Tego,
który jest Chlebem Życia

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
18 maja – Niedziela V Wielkanocna
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla bratanicy Edyty z okazji 40. rocznicy urodzin
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — w intencji dzieci
oraz ich rodzin i gości
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Mariusza
Okos z okazji 18. rocznicy urodzin
19 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Józefa Lepich, †† dziadków Łucję i Karola Lepich, Bronisławę
i Ernesta Gołąbek, †† z pokrewieństwa z obu stron

24 maja – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
14.00 – Msza św. z sakramentem bierzmowania — w intencji młodzieży, ich rodziców, chrzestnych oraz gości
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Adelajdę Ochot w 1. rocznicę śmierci, † zięcia Henryka w 10.
rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
25 maja – Niedziela V Wielkanocna
8.00 – za † Genowefę Krukowską w 2. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
10.30 – za †† rodziców Rozalię i Alfreda Malkusz, † męża Antoniego, † syna
Henryka Gola oraz †† teściów Paulinę i Albina Gola
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synów Marka, Pawła,
Krystiana i Piotra z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

20 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Wilhelma i Klarę Sgraja, †† ich rodziców, †† braci
Helmuta i Pawła oraz †† z pokrewieństwa

▪▪ Dziś dzień Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. Dzieci będą dziękowały za
ten wspaniały dar podczas nabożeństwa o godz. 15.00, a także przez cały tydzień,
uczestnicząc w wieczornych Mszach św. w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieciom
życzymy wielu łask Bożych oraz daru wierności Panu Jezusowi w całym ich życiu.

21 maja – środa — wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Roberta, Grażyny i Piotra

▪▪ W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszej parafii uroczystość udzielania sakramentu bierzmowania, który z rąk Biskupa Pawła Stobrawy przyjmie młodzież
trzecich klas gimnazjalnych z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego.
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w czwartek od godz. 19.00
oraz w piątek od 16.30 do 17.30.
W piątek o godz. 18.45 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 13.20.

22 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, † teściową Stefanię Matwijowską oraz †† z pokrewieństwa
23 maja – piątek — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Sylwestra Musiał w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów,
†† 3 szwagrów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną.

▪▪ Na Górze Świętej Anny w niedzielę pielgrzymka górników skalników i zakładów
cementowo-wapienniczych.
▪▪ Parafia w Rozwadzy zaprasza w sobotę i niedzielę na uroczystości odpustowe połączone z festynem i wojewódzkim konkursem wypieku kołocza śląskiego.
▪▪ Grupa Przyjaciół Misji działająca przy parafii św. Antoniego organizuje 31 maja
br. pielgrzymkę na Górę Cvilin w Krnowie (Czechy) i do Głubczyc. Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii.

