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1. Dzisiaj obchodzimy też Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie
i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach
o własne rodziny.
2. W
poniedziałek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana
Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do
wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po
Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był
gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela,
warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych
czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.
Czy jako chrześcijanie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy solą
dla ziemi? Warto sobie na to pytanie w cichości serca odpowiedzieć!
Msze św. o godzinie 7.00 i 18.00.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Taca zbierana w tym dniu przeznaczona jest na pokrycie
kosztów renowacji ołtarza M.B.N.P.
4. W
piątek
zakończenie
roku
szkolnego
i
katechetycznego.
Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby
przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być
ofiarowane Panu Bogu. Dlatego zapraszamy na Mszę św.
o godzinie 8.00. Okazja do spowiedzi od godziny 7.30.
5. W sobotę przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi
filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że
ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu
będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza
pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy
również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Msze św.
o godzinie 9.00 i 18.00. Taca przeznaczona będzie tradycyjnie na
potrzeby Stolicy Apostolskiej. Kancelaria w tym dniu czynna wyjątkowo
od godziny 10.00 do 11.00.
6. Przez cały miesiąc czerwiec w naszym kościele codziennie po Mszy św.
wieczornej będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas
których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy
na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze
grzechy i nieprawości.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy za ofiary złozone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano
1297 zł.
8. 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
W tym słynnym dialogu z dzisiejszej Ewangelii, Jezus
przeprowadził swoisty sondaż: za kogo uważają Go
ludzie. Wyniki tego sondażu były potrzebne Jezusowi
do trzech celów: do przetestowania wiary Apostołów,
do sprostowania błędnych wyobrażeń Mesjasza i do
ukazania ideału chrześcijańskiego życia. Cele te są nadal aktualne i warto dać
Chrystusowi szansę, aby mógł je zrealizować względem nas samych. Spróbujmy
więc przeprowadzić wspólnie ten eksperyment. W punkcie wyjścia zbadajmy
swoje przeciętne, bezrefleksyjne opinie o Jezusie. A więc: Syn Boży, Zbawiciel,
Bóg-Człowiek, Odkupiciel Człowieka, Druga Osoba Trójcy Świętej… Są to
oczywiście odpowiedzi poprawne, stoi za nimi autorytet i wiara Kościoła. Ale
są to zarazem odpowiedzi beznamiętne i martwe, odpowiedzi, które nic nie
kosztują, nie znaczą i na nic nie wpływają. Tymczasem Jezus chce, aby ta
odpowiedź była zarazem wyznaniem wiary, żeby coś z niej wynikało. I
dlatego w drugim etapie naszego eksperymentu spróbujmy zdobyć się na chwilę
modlitwy i refleksji, otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i pozwólmy,
aby teraz On podsunął nam odpowiedź. Być może, będzie ona brzmiała
identycznie co do słów, ale zawartość treściowa każdego słowa
prawdopodobnie będzie teraz zupełnie inna. Nie będą to już bowiem tylko
katechizmowe cytaty, lecz osobiste wyznania wiary. Poznać je można po tym,
że towarzyszy im miłość, ufność, wewnętrzny pokój i radość, poczucie, że
Jezus jest blisko i że nie jestem Mu obojętny. Ale to jeszcze nie koniec. Takie
osobiste wyznanie wiary trzeba jeszcze rozwinąć poprzez refleksję
i konfrontację ze Słowem Bożym. Owocem tego będzie lepsza znajomość Boga,
zbliżenie się do Prawdy. Albowiem wiara nie wyczerpuje się tylko w poczuciu
ufności, miłości i bezpieczeństwa. Wiara to także poznanie prawdy o Bogu.
Jeśli kogoś kocham, to będę pragnąć go coraz lepiej poznać, wiedzieć, kim jest,
co lubi, jakie ma poglądy, jak wygląda jego życie. Tak samo jest z Jezusem.
Kiedy doświadczę Jego żywej obecności, będę chciał tę obecność zrozumieć,
zobaczyć, co z niej wynika, dowiedzieć się czegoś więcej o Nim. Jeśli spotkanie
z Jezusem było autentycznym przeżyciem, a nie tylko wzruszającym,
uczuciowym seansem, powinno ono zaowocować pragnieniem poznania Jezusa
i Jego nauki. W przeciwnym razie grozi nam zamknięcie się w subiektywnych
emocjach, pogoń za wzruszeniami, egzaltacja i dziwactwo religijne.

