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/ XIV Niedziela Zwykła -07.07.2013/
Dzisiaj przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlić
będziemy się o dobre przeżycie czasu wakacji. Także dzisiaj
Członkowie Akcji Katolickiej serwują ciasto i napoje z których
dochód będzie przeznaczony na remont świetlicy środowiskowej.
Także dzisiaj z polecenia Księdza Biskupa Ignacego Deca odbędzie
się zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym przez powódź.
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.
W czwartek obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547),
opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów
przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego
w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie
wakacyjnym /od 01 lipca do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku
Mszy św. porannych nie będzie. Kościół w tym okresie będzie
otwarty codziennie od godziny 9.00. W tym też okresie kancelaria
parafialna czynna będzie tylko w sobotę w wyznaczonych
godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośredni
po Mszy św. wieczornej.
Parafia organizuje pielgrzymkę po sanktuariach polski środkowo zachodniej (odwiedzimy miedzy innymi Licheń, Gostyń, Toruń,
Gdańsk, Górka Klasztorna, Rokitno). Wyjazd planowany jest
w dniach 18-22 września. Koszt 450 zł. Zapisy w zakrystii lub
u księdza Łukasza.
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:
- Jarosław Szymon Szafran zam. Krzyżowa
Małgorzata Agata Krajewska zam. Stronie Śląskie
- Paweł Andrzej Dorosz zam., Lądek Zdrój
Karolina Siniawska zam. Stronie Śląskie
- Rafał Bogusz Zam. Stronie Śląskie
Agnieszka Janina Kłącz zam. Stary Gierałtów

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy,
kolonie i przybywającym do naszej świątyni, życzymy
udanego, radosnego wypoczynku, ale też przypominamy, że nie
ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się manifestować
naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
W rzadko którym fragmencie Pisma św. lepiej widać, jak Bóg ceni
i szanuje człowieka, zapraszając go do współpracy w swoim dziele. Bóg
w swoim żniwie, czyli dziele głoszenia Ewangelii i zbawienia człowieka,
nie chce obyć się bez nas, lecz korzysta z naszego zaangażowania.
Uwzględnia przy tym wszystkie uwarunkowania i właściwości ludzkiej
natury. Wie na przykład, że źle się pracuje w pojedynkę, więc wysyła
uczniów po dwóch, aby się wzajemnie wspierali i mobilizowali. Wie, że
grozi im pokusa dostosowania się do praw i zwyczajów, jakimi rządzi się świat, dlatego
każe im iść jak owce między wilki, rezygnując ze wszystkich ludzkich zabezpieczeń, bo
„kto mieczem wojuje, od miecza ginie”; lepszym orężem jest pokój, a zabezpieczeniem
wiara. Wie, że łatwo zbacza się z obranej drogi i rozprasza na różne cele, i dlatego każe
się skoncentrować na jednym. Wie, że zbytnia troska o środki do pracy, przeszkadza
nieraz samej pracy i powoduje jej bezowocność, więc wymaga ubóstwa. Wie, że człowiek
lubi gonić za popularnością, odmianą i jest niecierpliwy, więc każe trzymać się jednego
miejsca, dopóki nie skończą zadania, a gdy praca nie rokuje nadziei na owoce, każe nie
tracić czasu. Wie wreszcie, że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy, więc pozwala
się nimi cieszyć, ale z zastrzeżeniem, że więź wiary i miłości z Jezusem jest ważniejsza.
W tym wszystkim widać wielką troskę Jezusa o swoich uczniów i owocność ich pracy.
Nie chce im robić złudzeń, lecz lojalnie ostrzega o trudnościach: że nie będą
przyjmowani, że ludzie będą ich atakować i nie pozostawią w spokoju. Nie obiecuje im
też zysku ani wielkiej zapłaty. Ale też i nie dla zysku ich posyła. Najważniejsze jest
zadanie: głoszenie Ewangelii, wsparte znakami Bożej miłości i opieki. Jedno jest od
drugiego nieodłączne. Bóg jest Bogiem miłości i dobroci, troszczy się o swoje dzieci. Cudy
uzdrowień fizycznych i duchowych, są znakiem wyzwolenia z gorszych i groźniejszych
tarapatów: z grzechu. A wszystko to zapowiada zbliżanie się Królestwa Bożego.
Ewangelia, czyli Dobra Nowina, to właśnie ogłaszanie tej radosnej wiadomości: Bóg
o was nie zapomniał! Pomimo waszych grzechów, kocha was tak bardzo, że daje wam
dostęp do swego Królestwa. Kto zaufa Chrystusowi znajdzie w Nim zbawienie, pomoc,
przebaczenie i pokój. Żeby przyjąć tę Dobrą Nowinę, trzeba być godnym pokoju, tzn.
ufać Bogu. Jezus nie wymagał, aby ludzie od razu w Niego uwierzyli. On wymagał, aby
wierzyli Bogu, Pismu św., proroctwom. A jeśli ktoś szczerze ufa Bogu i naprawdę wierzy
w Jego Słowo, wtedy przyjmie też i Chrystusa z Jego posłannictwem. Albowiem Chrystus
głosił to samo co Bóg w objawieniu starotestamentalnym, z tą jednak różnicą, że Stary
Testament obiecywał i zapowiadał, a Chrystus wypełniał i realizował. Ukazywał także
pełny sens tego, co jeszcze nie do końca jasne było w Starym Przymierzu. Robił to
stawiając właściwe akcenty na poszczególne tematy, przykazania, przepisy i wymagania
Bożego prawa. I w tym posłannictwie mają współuczestniczyć uczniowie Jezusa – nie
tylko ci pierwsi, przed dwoma tysiącami lat, ale i ci współcześni, żyjący dziś wśród nas.
I my powinniśmy znaleźć się w ich liczbie, bo żniwo jest bardzo wielkie, a robotników
ciągle mało. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

