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Domownicy Boga

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Święty Paweł w Liście do Filipian pisze: Nasza [...]
ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20). Jezus natomiast zapewnia w dzisiejszej Ewangelii, że dla każdego z nas przygotuje w niej mieszkanie. Jesteśmy więc współobywatelami na
równi ze świętymi i domownikami Boga (Ef 2, 19). Zostaliśmy obdarzeni niesamowitą godnością. Bóg dał nam udział
w swoim życiu. Jezus jest tym, który wprowadza nas do
tego życia, gdyż On jest drogą i prawdą, i życiem. Naszym
zadaniem jest kroczyć za Nim i wierzyć w to, że wypełni
On to, co zapowiedział. Jako domownicy Boga nie musimy
obawiać się niczego, gdyż On stanął po naszej stronie. Wiara, którą pragnie w nas pogłębiać, wyda swoje owoce. Choć
często powątpiewamy w siłę swojej wiary, pamiętajmy, że
On jest jej gwarantem i tam, gdzie niedomagamy, On nas
wspomaga.
Jezu Chryste, uczyń z nas godnych domowników Boga. Niech nasze czyny dają świadectwo naszego chrześcijaństwa.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Miłość nigdy nie jest za coś,
ale pomimo wszystko.”
ks. Jan Twardowski

V NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Rok A

Wśród Nas
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał
nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na
tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy
zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej
przez Niego wspólnoty – Kościoła.

2.

Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie
podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie po Mszy św.. Jeśli jest ktoś w naszej wspólnocie
parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym
i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.

3.

Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła
(obchodzone 14 maja), wybranego do grona Dwunastu w miejsce
Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy
się do tego świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego
stawania się darem Pana Boga dla braci.

4.

We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI
i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku
został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się
w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem
w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we
wspólnocie narodów.
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