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Dzisiaj po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie wszystkich pojazdów
mechanicznych na parkingu przy kościele.
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 mija 69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za
wolność Ojczyzny winni jesteśmy przynajmniej naszą modlitewną pamięć.
W piątek przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią świętego Franciszka z
Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie parafialnego kościoła
i wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet
lekkiego. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia do
północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar
doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas
nie naprawione.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji Godzina Święta
o godzinie 17.00
W piątek jako pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00,
a o godzinie 18.00 Msza św. z komunią św. wynagradzającą.
W sobotę jako I miesiąca Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów udających się na Jasną
Górę przez cały czas trwania pielgrzymki tj. od 31.07. do 9 sierpnia o godzinie
17.30.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej mszy św. Modlić będziemy się w intencji wszystkich wypoczywających na
wakacjach i urlopach, a także za pątników udających się z pielgrzymką na Jasną
Górę.
Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta
i napoje z których dochód zostanie przeznaczony na remont świetlicy
środowiskowej.
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 bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy za ofiary
złożone w zeszłym tygodniu do puszek.
Informujemy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę po
sanktuariach Polski środkowo – zachodniej.
Informujemy, że istnieje możliwość dla tych, którzy nie mogą pójść pieszo na
pielgrzymkę, aby dołączyć do grupy 7 tzw. „Duchowego wsparcia” . Zapisy w
zakrystii. Przy zapisie do „7” grupy można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
pielgrzymki.
Parafia organizuje pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 09.08 na zakończenie 10
jubileuszowej pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Koszt 45 zł.
W przypadku braku kompletu, będzie możliwość pojechania małym busem, wzrośnie
jednak koszt do 65 zł. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Jacek Margowniczy zam. Stronie Śląskie
Beata Agnieszka Cygan zam. Stary Gierałtów
- Piotr Zdzisław Piechnik zam. Stronie Śląskie
Ewa Kotwicka zam. Kąty Wrocławskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Chyba każdy człowiek – może nawet niewierzący też – odczuwa niekiedy
nieodpartą potrzebę modlitwy. Chcielibyśmy wtedy podzielić się swoją
radością, wdzięcznością, żalem czy pragnieniami z kimś, kto nas na
pewno zrozumie, kto potrafi dzielić z nami nasze uczucia, kto
potrafi pomóc. To wielkie szczęście, jeśli mamy kogoś zaufanego
i pewnego: przyjaciela, małżonka, brata. Ale to nam jednak nie
wystarcza, chcielibyśmy, żeby to nie był tylko człowiek
– potrzebujemy jeszcze Boga. Może dlatego, że
pragniemy nieśmiertelności? Że chcemy utrwalić nasze
uczucia wobec świadka, który się nie starzeje i nigdy nie
umrze?
Że chcemy je dzielić z kimś, kto potrafi współuczestniczyć w nich
w całej pełni, utożsamiając się z nami do końca? Może jeszcze dlatego, że potrzebujemy
miłości i akceptacji, potwierdzenia na najwyższym szczeblu swojej wartości, swojego
istnienia i rzeczywistości? Dlatego pragniemy, aby ten Świadek był wszechmocny
i wieczny, by był Bogiem. Kiedyś człowiek musiał te pragnienia i tęsknoty zaspokajać
sam. Był skazany na szukanie po omacku, na grę wyobraźni, na niespełnienie i lęk. Nie
wiedział, czy jego postulaty mają szansę realizacji. Dzisiaj wiemy, że Bóg wyszedł
ludzkim pragnieniom naprzeciw. Posłał swego Syna, by nauczył ludzi modlić się i by
objawił właściwego Adresata dla naszych modlitw. Okazało się wtedy, że rzeczywistość
nieskończenie przewyższa nasze postulaty i marzenia. Tym wymarzonym świadkiem jest
nie tylko Bóg wszechmocny i wieczny, ale Bóg który nas rozumie i kocha, Bóg, który jest
Ojcem! To niesamowite, że możemy modlić się bez lęku, modlić się do Boga, który jest
miłością, który jest troskliwy, który opiekuje się, przebacza, pomaga, wyzwala. Do Boga,
który jest naszym Ojcem. Bardzo nieszczęśliwi są ludzie, którzy nie doświadczyli
w dzieciństwie ojcowskiej miłości, albo doświadczyli jej wypaczenia. Właściwie są na
całe życie upośledzeni. Trudno jest im zrozumieć, że mają jeszcze innego Ojca – Ojca,
który jest w niebie. Poznać tego Ojca mogą przez modlitwę. Nauczył nas jej Jego Syn.
Tylko On wie kim jest Bóg i tylko On może o Nim pouczyć. Więc uczy nas, że Bóg jest
święty i godzien uwielbienia, że mamy Go wysławiać i z utęsknieniem wyczekiwać
przyjścia Jego królestwa. Zna też nasze codzienne potrzeby, wyrażone w symbolu
powszedniego chleba i zapewnia, że Bóg jest na nie wrażliwy, że na pewno nam nie
odmówi tego, co służy do życia. I chociaż bezpośrednia troska o chleb spoczywa na nas
i jest zależna od naszej pracy, Bóg chce, byśmy tę pracę podejmowali razem z Nim, z Jego
błogosławieństwem.(zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

