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Jutro wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie
wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego Świętego po czerwcowej
uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan
Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą
cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach,
wspólnotach i w naszym całym Narodzie.
2. 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.
3. W czwartek początek roku szkolnego dlatego zapraszamy dzieci i młodzież,
rodziców, nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę Świętą w naszym
kościele o godzinie 8.00 podczas której będziemy prosić o Boże
błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na
czas budowania naszej komunii z Panem Bogiem i z bliźnimi.
4. W tym również dniu przypada 72 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.
Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach
1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po
skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich
życia nie była daremna.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
- w czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta – podczas jej trwania okazja
do spowiedzi świętej
- w piątek od godziny 17.00 spowiedź święta. O godzinie 18.00 Msza św.
z Komunią św. wynagradzającą
- w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej
Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
6. Informujemy, że począwszy od pierwszej soboty września Msze św. wieczorne
będą sprawowane w tym dniu z liturgii niedzielnej. Jest to okazja dla
wszystkich, którzy z ważnych powodów (np. wyjazd, praca) nie mogą wziąć
udziału w eucharystii niedzielnej.
7. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli
rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
8. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie
przyborów szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy Rodziców i dzieci
z tornistrami.
9. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasto
i napoje z których dochód będzie przeznaczony na remont świetlicy
środowiskowej.
10. Informujemy, że decyzją Księdza Biskupa Ignacego Deca z dniem
29.08.2011r. ks. Dariusz Nowak został odwołany ze stanowiska
wikariusza w naszej parafii. Ks. Dariuszowi składamy podziękowanie
za służbę w naszej wspólnocie i życzymy wielu łask Bożych, opieki
Matki Bożej i życzliwości od ludzi na nowej parafii. Szczęść Boże.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jest to bezpośrednia kontynuacja Ewangelii sprzed tygodnia czyli
owej sceny ze św. Piotrem i jego wyznaniem wiary w Jezusa. Piotr –
tak przed chwilą wywyższony, błogosławiony, awansowany na
opokę i fundament Kościoła, teraz nagle zostaje surowo skarcony
i przywołany do porządku. Co spowodowało tę niespodziewaną
i skrajną reakcję Jezusa? Cofnijmy się do kontekstu: po raz pierwszy ktoś z uczniów
wyraźnie stwierdził boskość Jezusa, Jego mesjańską misję. Jezus skorzystał z tej okazji,
aby ukazać swoje posłannictwo i zadania we właściwym świetle, tzn. nie jako
działalność polityczną, wyzwoleńczą – Żydzi spodziewali się bowiem, że Mesjasz
w pierwszym rzędzie wyzwoli ich spod okupacji rzymskiej – lecz jako ogólnoludzkie
wyzwolenie każdego człowieka spod władzy grzechu i śmierci. Jezus nie chciał
uczestniczyć w sporze o ziemskie panowanie, nie chciał nikomu dawać ani legitymizować
władzy, nie chciał też opowiadać się po stronie żadnego stronnictwa czy państwa, gdyż
to oznaczałoby zwrócenie się przeciwko wszystkim pozostałym. Jezus przyszedł tylko po
to, aby uwolnić nas wszystkich z sideł nienawiści, egoizmu, pożądania i tylu innych
wad. To nie dokonuje się siłą oręża, partyjnych wpływów, popularności czy tanich
obietnic. Zwycięstwo człowieka nad złem może dokonać się tylko w pełnej wolności –
siłą ducha, siłą miłości i dobra. I po to właśnie przyszedł Jezus: aby pokazać, jak się to
robi, aby przypomnieć człowiekowi, że Bóg go nie opuścił, że go kocha i w tej miłości jest
gotów zaangażować się aż do końca – płacąc cenę najwyższą. I stąd te trudne słowa
o krzyżu – znaku miłości Boga do człowieka. Wziąć swój krzyż – to znaczy: przyjąć tę
miłość Boga, zaufać Bogu, że chce naszego dobra, nawet wtedy, gdy przyjdzie nam
znosić cierpienie. I tego właśnie nie mógł zrozumieć i zaakceptować Piotr: czy musi być
ten krzyż? Niech nie przychodzi on nigdy na Ciebie ani na mnie! Och, chyba doskonale
rozumiemy Piotra. Ileż to razy modliliśmy się w ten sposób. Ba, nawet sam Chrystus
w chwili samotności i trwogi w Ogrójcu, wypowiedział tę samą prośbę. Wypowiedział ją,
ponieważ doświadczył tego samego, czego my doświadczamy. Dlatego też potrafi nas
zrozumieć i współczuć nam. Ale też chce nam pokazać, jaka jest prawdziwa natura
i gdzie leży źródło naszej słabości. Jest to sposób myślenia obcy Bogu, na wzór tego
świata czyli zgodnie z ułudami i kłamstwami, które podsuwa nam szatan. Żeby
skutecznie i raz na zawsze zdemaskować i rozproszyć te złudzenia, Jezus zwraca się do
Piotra w taki zdecydowany i szorstki sposób. Bo z kłamstwem i ułudami grzechu nie
wolno paktować. Trzeba rozprawiać się z nimi radykalnie i krótko! Jakakolwiek próba
dialogu zawsze kończy się dla człowieka klęską i grzechem. A największą pokusą
i kłamstwem szatana, jest przeświadczenie, że ludzkie życie jest czymś całkowicie
naszym, że możemy nim dowolnie dysponować, że nie ma żadnych ograniczeń i człowiek
może robić co tylko chce. Za wszelką cenę korzystaj z życia! Boga nie ma! Nie przejmuj
się śmiercią, nie myśl o niej, tylko o rozkoszach, które oferuje ci świat. Oto są podszepty
szatana. A na to Jezus ostrzega z troską: A co dasz za swoją duszę? (zaczerpnięto ze
strony www. mateusz.pl)

