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PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
pw. Narodzenia NMP
57-540 Lądek - Zdrój, ul. Kościelna 24
Mail: kontakt@parafialadekzdroj.pl tel. (74) 814-63-51
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI Niedziela Wielkanocna. Dziś w naszej parafii Rocznica I Komunii Świętej o
godzinie 10:00. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
Dzisiaj w kościele w Lutyni o godz. 11:00 Msza Święta odpustowa ku czci świętego
Jana Nepomucena. Rada Sołecka zaprasza po Mszy Świętej na festyn odpustowy.
W poniedziałek, wtorek i środę trwają w Kościele kwartalne dni modlitw o
urodzaje. Modlimy się o dobrą pogodę i błogosławieństwo dla rolników.
Do naszej parafii w dniu jutrzejszym w poniedziałek przybędzie ksiądz Biskup
Ignacy Dec na uroczystą Mszę Świętą o godz. 12:00. Na Mszę Świętą przybędą
także księża z kursu księdza proboszcza. Zapraszamy na tę Mszę Świętą.
Podziękujemy księdzu biskupowi za kierowanie Diecezją Świdnicką przez 15 lat
w sobotę rozpoczyna się miesiąc czerwiec w kościele sprawowane są nabożeństwa
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe będą po Mszy
Świętej w sanktuarium i w kościele parafialnym.
1 czerwca członkowie Żywego Różańca z księdzem proboszczem udadzą się na
pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd spod kościoła o godz. 5:00 rano
W ubiegłą niedzielę na remonty naszych świątyń zebraliśmy 2100 zł Bóg zapłać
ofiarodawcom.
2 czerwca w kościele parafialnym odbędzie się koncert muzyki dawnej o 17:00.
Więcej informacji na plakacie w gablocie.
Nabożeństwo majowe do piątku: w sanktuarium o 16:00 w kościele parafialnym o
godzinie 17:30. Różaniec przed nabożeństwem majowym.
We wtorek Nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w sanktuarium.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym.
W tym tygodniu wspominamy: w środę święta Urszulę Ledóchowską, w piątek
Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, w sobotę świętego Justyna.
30 maja o 18:00 w salce spotkanie dla klas szóstych i siódmych przygotowujących
się do sakramentu bierzmowania - proszę ze sobą zabrać książeczki.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Biuletynu
Parafialnego.
Serdecznie witamy i pozdrawiamy w naszej parafii wszystkich kuracjuszy i gości.
Wszystkich parafian i gości otaczamy darem modlitwy.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom. Ofiary za biuletyn są przeznaczone
na LSO (Liturgiczną Służbę Ołtarza)

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 14, 23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka,
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów
do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę
do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
Oto Słowo Pańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie
Wielu ludzi na świecie ciągle uskarża się na niepowodzenia, na brak
skuteczności modlitw, na nieudane życie zapominając przy tym
o najważniejszej rzeczy jaką jest przestrzeganie Dekalogu, a zwłaszcza
najważniejszego pierwszego przykazania, które brzmi: "Nie będziesz miał
bogów cudzych przede mną" Kiedy prawdziwie nie przestrzega się tego
przykazania, wtedy nie przestrzega się żadnego innego. Sama deklaracja,
że zachowuje się przykazania jest tylko pustym stwierdzeniem, jakby kpiną
czynioną z samego Boga. Bogów możemy mieć różnych: materialnych
i duchowych. Bogiem może być dążenie do nadmiernego bogactwa, ale nie
mniej groźnym bogiem może być nienawiść, chciwość, pycha. To właśnie
takie demony duszy wypędzał z ludzi w czasie swojej ziemskiej misji nasz
Mistrz Jezus Chrystus. Jak możemy przestrzegać przykazania drugiego
mówiącego o czci Imienia Bożego, kiedy naszym bogiem jest gniew, a my
w tym gniewie szargamy Święte Imię Boże. Jak możemy święcić dzień
Pański, kiedy naszym bogiem jest pracoholizm i popularna zakupomania

w niedziele i święta. Jak możemy czcić rodziców, kiedy naszym bogiem
jest wygodnictwo i egoizm a także często nienawiść między członkami
rodziny. Dopiero, kiedy pozbędziemy się tych bogów, wyrzucimy ich
ze swojego życia, wtedy świadomie możemy powiedzieć, że czcimy
jedynego naszego Boga, źródło czystej miłości. Wtedy my też musimy stać
się miłością, bo jak możemy kochać Boga, kiedy naszym życiem kieruje np.
nienawiść. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" znaczy również,
że będziemy przy naszym Panu trwać dzień i noc myślą i sercem, głównie
sercem. Wykonując prace jesteśmy cały czas w łączności z naszym Stwórcą.
Taki kontakt płynący prosto z serca jest nasycony przede wszystkim
wdzięcznością i innymi wzniosłymi uczuciami. Kiedy prawdziwie czci
się jednego Boga, wtedy nie ma miejsca na kradzieże, rozwiązłość,
pomówienia, bo człowiek bardzo wtedy potrzebuje milczenia, stroni
od gadulstwa i innych niewłaściwych jego zdaniem okazji. Zmienia
się całkowicie życie, odczuwa się obecność Boga w codziennym działaniu.
Doświadcza się prawdziwej opieki i błogosławieństwa. Nieprzywiązanie
do czegokolwiek to naprawdę piękna sprawa, wystarczy prawdziwie
popracować, a efekty przechodzą najśmielsze oczekiwania. Bóg
jest w każdym z nas. Przemawia do naszych serc cały czas, tylko że my Go
nie słuchamy. Z takich bądź innych powodów. Źródło prawdy, piękna,
obfitości, pokoju i miłości bije cały czas w naszych sercach. Kiedy będzie
czas na modlitwę i adorację wówczas Bóg przyjdzie do naszych serc.
INTENCJE PARAFIALNE
NIEDZIELA – 26 V 2019r.
godz. 8:00
1)  Stefania Lotenowie (5r.), Stefan Hubacz
2)  Władysława Marian Kurzawscy w rocznicę śmierci
godz. 10:00
1)  Barbara, Stanisław, Dariusz Pociecha, Stanisław Pawłowski
2) W int. Julii Maskiewicz z okazji 18r. urodzin
godz. 12:00
1) Dz.-bł., za Dorotę z okazji Dnia Matki i urodzin
2)  Prater Graham „Stiv” – int. od sąsiadów, znajomych i przyjaciół
godz. 18:00
1)  Adriana Wodecka – gregorianka
PONIEDZIAŁEK – 27 V 2019r.
godz. 7:00
1) O Boże bł., zdrowie i dary Ducha Świętego dla Heleny Bułat
godz. 18:00
1)  Adriana Wodecka – gregorianka
WTOREK – 28 V 2019r.
godz. 7:00
1) O Boże bł., zdrowie opiekę M.B. dla Stanisławy Partyka i Stanisława,
dary Ducha Świętego również dla całej rodziny
godz. 18:00
1)  Adriana Wodecka – gregorianka
ŚRODA – 29 V 2019r.
godz. 7:00
1)
godz. 18:00
1)  Adriana Wodecka – gregorianka

CZWARTEK – 30 V 2019r.
godz. 7:00
1)  Czesław Krysman (11r.), Leokadia i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 18:00
1)  Adriana Wodecka – gregorianka
PIĄTEK – 31 V 2019r.
godz. 7:00
1)
godz. 18:00
1)  Jan i zm. z rodziny
SOBOTA – 1 VI 2019r.
godz. 7:00
1)  Jadwiga, rodzice, dziadkowie i zm. z rodziny Szwajkowskich
godz. 18:00
1)  Edward Szybalski (22r.)
NIEDZIELA – 2 VI 2019r.
godz. 8:00
1)  Helena Zasuwa (10r.), Stanisław, z rodz. Zasuwa i Cichańscy
2)  Iwona Tobolska
godz. 10:00
1) Za Żywy Różaniec
2) W int. ks. Stanisława Chomiaka w 34r. święceń kapłańskich
godz. 12:00
1) Janina Kompińska – int. od przyjaciółki
godz. 18:00
1)  Zofia Urbanowska (80r.) – int. od mieszkańców z Konina
INTENCJE SANKTUARIUM
NIEDZIELA – 26 V 2019r.
godz. 09:00
1) Dz.-bł., za wnuczkę Julię Maskiewicz w 18r. urodzin z prośbą
o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego
godz. 11:00
1)  Mama Bożena Hutman i zm. z rodziny
godz. 16:30
1)  Anna, Marian, siostra Ludwika
PONIEDZIAŁEK – 27 V 2019r.
godz. 16:30
1)  Mama Zofia Zalewska, z rodz. Zalewskich, Krzesaj
WTOREK – 28 V 2019r.
godz. 16:30
1) Dz.-bł., za Mariana z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej
ŚRODA – 29 V 2019r.
godz. 16:30
1)
CZWARTEK – 30 V 2019r.
godz. 16:30
1)  Norbert Krzonkala w dniu imienin o Boże miłosierdzie i łaskę
zbawienia
PIĄTEK – 31 V 2019r.
godz. 16:30
1) Dz.-bł., za Wandę w dniu urodzin z prośbą o Boże bł., zdrowie i
opiekę Matki Bożej – int. od chrześniaka i całej rodziny
SOBOTA – 1 VI 2019r.
godz. 16:30
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za zniewagi i
grzechy popełnione przez ludzi
NIEDZIELA – 2 VI 2019r.
godz. 09:00
1)  Jadwiga Puzio (2r.) i zm. z rodziny
godz. 11:00
1) Dz.-bł., za Barbarę i Leszka w 60r. urodzin z prośbą o Boże bł., i M.B.
godz. 16:30
1)  Dusze w czyśćcu cierpiące

