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/ XV Niedziela Zwykła -14.07.2013/
We wtorek w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry
Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII
wieku. Właśnie na Górze Karmel (w dzisiejszym Izraelu) duchowi
synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy.
Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek
nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię
i duchowe oblicze Kościoła.
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 przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji.
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 25- 29 września. Koszt 450 zł. Zapisy w zakrystii lub
u księdza Łukasza do końca lipca. Zostało jeszcze kila wolnych
miejsc. W przypadku braku kompletu pielgrzymka zostanie
odwołana.
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
Z Ewangelii tej – i z własnego doświadczenia także – wynika
jasno, że na ogół dobrze wiemy, co mamy czynić. Problem w tym, że
nie bardzo nam się chce czynić to, co wiemy, że powinniśmy.
I dlatego, podobnie jak ten faryzeusz, szukamy różnych wykrętów
i usprawiedliwień. Najlepszym alibi jest zazwyczaj niewiedza.
Więc udajemy, że nie wiemy, że mamy wątpliwości, że dopiero
szukamy odpowiedzi, podczas gdy w rzeczywistości już od dawna
moglibyśmy swoją wiedzę wprowadzać w czyn, nawet pomimo ewentualnych niejasności.
Uczony w Prawie dobrze znał swoją dziedzinę: doskonale wiedział co jest
najważniejsze. Wiedział, że trzeba kochać Boga i bliźniego. Wiedział też, że nie jest to
takie łatwe, zwłaszcza, jeśli chodzi o bliźniego. I dlatego próbował znaleźć dla siebie
okoliczność łagodzącą, czy wręcz zwalniającą od zachowania Prawa. „Nie wiem, kto jest
moim bliźnim, więc nie mogę być za dobry, bo a nuż wyświadczę przysługę komuś, komu
nie muszę? Na wszelki wypadek będę więc powściągliwy w dobroci.” W naszym
współczesnym wydaniu przyjmuje to na ogół postać, jaką Jezus przedstawił w swej
przypowieści: udajemy, że nie widzimy. Mijamy obojętnie potrzebujących pomocy, myśląc
w duchu: przecież to nie moja sprawa, niech się tym zajmie pomoc społeczna, pogotowie,
policja. Być może, niekiedy faktycznie jest to sprawa wyspecjalizowanych jednostek. Być
może, pewne problemy społeczne wymagają rozwiązań globalnych, gruntownych,
usuwających przyczyny, a nie tylko doraźne objawy. Być może, niekiedy trzeba odmówić
pomocy, gdy widać, że ktoś próbuje naciągnąć nas na datek alkoholowy. Są takie
przypadki i okoliczności, które wymagają bardzo roztropnego działania. Ale nie mogą
one stanowić usprawiedliwienia i zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności za innych.
Bo to właśnie owo poczucie odpowiedzialności za innych stanowi o moim
człowieczeństwie. Zauważmy, że w przypowieści o Samarytaninie Jezus dał inną
odpowiedź, niż sugerowało postawione pytanie. Uczony zapytał: kto jest moim bliźnim?
A Jezus odpowiedział: czyim ty jesteś bliźnim, to znaczy kiedy i w jakich
okolicznościach zdajesz egzamin ze swego człowieczeństwa, kiedy ty okazujesz się
człowiekiem, bliźnim dla innych. Być bliźnim, być człowiekiem, to znaczy być
wrażliwym na człowieczeństwo innych. Ja i on mamy te same prawa, takie same
potrzeby, choć zapewne różne możliwości. I dlatego, jeśli moje możliwości są większe,
powinienem wykorzystać je, by pomóc temu, kto ich akurat nie ma. Głównym motywem
takiej pomocy jest miłość, która przejawia się jako solidarność w obliczu potrzeb.
(zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

