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1. W dzisiejszą niedzielę, 11 września, przypada rocznicą tragicznych
zamachów w Nowym Jorku. Dokładnie dziesięć lat temu z powodu
nienawiści, chęci zemsty i odwetu zginęło tylu niewinnych ludzi.
Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej
wspólnocie parafialnej, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
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. Także w środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki
i
śmierci
naszego
Odkupiciela.
Jednak
po
nim
było
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także
znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym
Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich
kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus
ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna
i jej dzieje znaczone są krzyżami.
4. We czwartek przypada wspomnienie liturgiczne – Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po Krzyż
na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym
Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od
Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła.
5. W sobotę w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę
w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych
w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
6. W sobotę Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się kurs
przedmałżeński. Wszyscy, którzy zamierzają zawrzeć związek
małżeński do Wielkiego Postu 2012 r. zobowiązani są wziąć
w nim udział.
7. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza
i figur.
8. Parafia organizuje wyjazd młodzieży w dniu 17.09. na spotkanie
młodych w Wambierzycach. Koszt 20 zł. Zapisy w zakrystii.
Bliższych informacji udziela ks. Łukasz.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Marcin Daniel Wilk zam. Krosnowice
Joanna Katarzyna Górna zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Syn Boga przychodząc do nas, przerzucił most łączący
ziemię z domem swego Ojca. Przez odkupienie zaprosił nas
do swego rodzinnego domu, jako swoich braci. Wraz
z zaproszeniem postanowił nas nauczyć języka, jakim
posługuje się On w odniesieniu do swego Ojca. To bardzo
ważne, by znać zarówno tematykę rozmów w domu Ojca,
jak i sposób ich przeprowadzenia. Stąd Syn Boga zostawił nam taki maleńki słownik,
który trzeba możliwie doskonale opanować, by człowiek nie popełnił nietaktów zarówno
w odniesieniu do Ojca, jak i do braci. Tym słownikiem jest tekst „Ojcze nasz”. W każdej
autentycznie chrześcijańskiej rodzinie ojciec i matka przekazują dziecku słowa Modlitwy
Pańskiej tak, by je opanowało na pamięć, i chwała im za to. Przekazują wówczas skarb
nad skarby, język umożliwiający nawiązanie kontaktu z Bogiem Ojcem i wszystkimi
Jego dziećmi. Niewielu jednak rodziców stać na to, by mądrze w pełni wyjaśnić
bogactwo zawarte w tej Modlitwie. Niewielu bowiem rozumie, że ten język nie jest
zarezerwowany wyłącznie do rozmów z Ojcem, ale jest językiem Bożej Rodziny,
językiem każdej wspólnoty opartej na ewangelicznie rozumianym braterstwie. Otóż
wśród słów, które należą do słownika domu Ojca niebieskiego, jest słowo „przebaczenie”.
Jezus pragnie, byśmy prosili Ojca: „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”. Pragnie przez to podkreślić, iż warunkiem przebaczenia ze strony
Boga jest nasza umiejętność przebaczenia braciom, którzy nas skrzywdzili. Warto
uważnie przeczytać choćby jedną Ewangelię św. Łukasza i zestawić zawarte w niej
teksty o przebaczeniu, aby się przekonać o ich ilości i znaczeniu. Cała Biblia Starego
i Nowego Przymierza czytana pod tym kątem odsłania się jako Wielka Księga
o przebaczeniu. Jezus nie tylko mówił o przebaczeniu, On uczył swoich uczniów
przebaczenia. Znamienna jest w tym kontekście rozmowa z Piotrem, który miał poważne
trudności z przebaczeniem i interesowały go granice, w jakich ma udzielić przebaczenia
swemu bratu. Wydawało mu się, że jeśli przebaczy siedem razy, to już dokonał wielkiego
dzieła. Jezus gani takie szukanie granic i otwiera przebaczenie na nieskończoność. „Nie
mówię ci aż siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy”. Chrystusowi chodzi o to, byśmy
umieli budować braterstwo żyjące atmosferą domu Ojca niebieskiego, a tam obowiązuje
prawo całkowitego przebaczenia. Nie można bowiem budować braterstwa, gdy ktoś
wykreśli granice przebaczeniu. Rzecz jasna, że przebaczenie jest potrzebne dla
przebaczającego, jak tlen do życia. Jego serce nie może normalnie pracować, gdy dotyka
go paraliż nieumiejętności przebaczenia. Trudniejsza jest odpowiedzialność za tego, komu
się okazuje przebaczenie, aby on nie zrozumiał tego jako zielonego światła do dalszego
krzywdzenia współbraci. Kto umie przebaczać, może być spokojny, iż w jego sercu jest
klucz do domu Ojca. Niebo otwiera się przebaczeniem danym i okazanym braciom. Kto
ich wpuszcza przed sobą do domu Ojca, może być pewien, że drzwi tego domu otworzą
się i przed nim. (zaczerpnięto ze strony www. mateusz.pl)

