OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XVI Niedziela Zwykła -17.07.2011/
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Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza głównego i figur.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
a po niej Msza Święta wieczorna. Taca zbierana w ten dzień będzie
przeznaczona na renowację ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej
Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne
życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy
stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę
szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także
współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której
jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu,
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką
Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
W przyszłą niedzielę odbędzie się poświęcenie wszystkich pojazdów
mechanicznych na parkingu przy kościele w związku z przypadającym
wspomnieniem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
/od 1 lipca do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku Mszy św. porannych
nie będzie. Kościół w tym okresie będzie otwarty codziennie od godziny
9.00. Kancelaria parafialna w okresie wakacji czynna będzie tylko w soboty
w wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Radosław Sporek zam. Stronie Śląskie
Żaneta Formowicz zam. Lądek Zdrój
- Krystian Grzegorz Kobiałka zam. Stronie Śląskie
Sabina Cierpisz zam. Lądek Zdrój
- Krzysztof Paweł Kopczak zam. Kudowa Zdrój
Joanna Budzińska zam. Stronie Śląskie
- Paweł Michał Bobrowski za. Radwanice
Zuzanna Karolina Wojczakowska zam., Stronie Śląskie
- Maciej Pucztarski zam. Stronie Śląskie
Barbara Marczak zam. Głogów
- Marcin Sroka zam. Stronie Śląskie
Roksana Szczeblewska zam. Stronie Śląskie

Wszystkim wypoczywającym na wakacjach
i urlopach życzymy wspaniałej pogody, udanego wypoczynku
i przeżywania tego czasu z Panem Bogiem, pamiętając o codziennej
modlitwie, Mszy św. niedzielnej i świątecznej
i sakramentach św.

Boże, pragnę Ci powiedzieć...
Boże, w wielobarwnej tęczy, Boże, zapraszający nas do miłości,
pragnę Ci dziś powiedzieć:
Ojcze nasz, Ojcze wszystkich tych, którzy walczą,
by objawiła się miłość, solidarność, sprawiedliwość...
Bądź Ojcem wszystkich moich przyjaciół.
Święte jest Imię Twoje dla wszystkich tych, którzy dniem i nocą pracują,
by wydobyć swych braci z niewiedzy, choroby, wyzysku i prześladowania,
dla wszystkich tych, którzy poświęcają czas, by przemieniać warunki życia,
pracy, w dzielnicy, w fabryce, w biurze, w szkole.
Przyjdź Królestwo Twoje niech przyjdzie dla wszystkich!
Tak, bądź wola Twoja!
Chleba naszego powszedniego, często zagarnianego przez mniejszość,
brakującego prawie wszędzie, chleba pracy dla wszystkich
- daj nam dzisiaj.
Chleba prawdziwej wiedzy,
a także chleba prawdziwego życia.
I przebacz nam, Panie, krzyk, którego nie słyszymy,
uśmiech którego nie widzimy, niesprawiedliwość,
której się nie przeciwstawiamy.
Nie pozwól, byśmy ulegali pokusie opuszczania ramion
i zamykania się w naszym małym szczęściu.
Nie pozwól, byśmy ulegali pokusie,
że nie ma przyszłości dla dzieci znajdujących się
w trudnej sytuacji, dla wielu młodych...
Nie pozwól, abyśmy ulegali pokusie wiary w to,
że weźmie górę przemoc, rasizm i nietolerancja.
Ale wybaw nas ode złego, co w głębi naszej duszy podpowiada,
byśmy zachowali życie nasze dla siebie. Ty przecież pragniesz,
byśmy je dawali. Udziel nam zapału, który czyni świat piękniejszym.

