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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XVIII Niedziela Zwykła -04.08.2013/
1. Dzisiaj 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.
2. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i napoje
z których dochód zostanie przeznaczony na remont świetlicy
środowiskowej.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie rodziców
dzieci wyjeżdżających na letni obóz z ks. Łukaszem.
4. We wtorek przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele
obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt
przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze
wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi.
5. 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.
6. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów udających się
na Jasną Górę do piątku o godzinie 17.30.
7. 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.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiarowane kwiaty.
9. Informujemy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę po
sanktuariach Polski środkowo – zachodniej.
10. Parafia organizuje pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 09.08 na
zakończenie 10 jubileuszowej pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną
Górę. Koszt 65 zł. Zapisy i opłata za wyjazd w zakrystii do dzisiaj.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Jacek Margowniczy zam. Stronie Śląskie
Beata Agnieszka Cygan zam. Stary Gierałtów
- Piotr Zdzisław Piechnik zam. Stronie Śląskie
Ewa Kotwicka zam. Kąty Wrocławskie
- Jarosław Paweł Młynarczyk zam. Stronie Śląskie
Marta Anna Nowak zam. Strachocin

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 dzisiejszego Słowa Bożego
Temat, jaki podają czytania dzisiejszej niedzieli, dotyczy wartości
rzeczywistości ziemskich — życia, pracy, mienia itd. —
i zachowania się chrześcijanina wobec nich. Pierwsze czytanie (Koh
1, 2; 2, 21-23) podkreśla marność, to znaczy niestałość rzeczy
ziemskich, przemijających z szybkością wiatru: „Marność nad
marnościami — wszystko marność”. Życie człowieka jest krótkie,
przemija; jego praca i mądrość mogą najwyżej zapewnić mu duże dziedzictwo, lecz kiedyś
będzie zmuszony opuścić je. Dlaczego więc tak bardzo się trapić? „Cóż bowiem ma
człowiek z wszelkiego swego trudu?” (tamże 2, 22). Cóż znaczą jego dni obciążone
cierpieniem, troskami i noce bezsenne? Czytany dziś fragment nie daje na to odpowiedzi,
lecz akcentuje, że życie człowieka przeżyte tylko dla siebie samego, w oderwaniu od
Boga i od wyższego celu, ma zupełnie znikomą wartość. Już w Starym Testamencie,
a szczególnie w Księdze Mądrości, która mówi o nieśmiertelności człowieka, znajduje się
rozwiązanie tego trapiącego problemu. Lecz dopiero Nowy Testament daje ostateczną
odpowiedź: wszystkie rzeczywistości ziemskie mają wartość jedynie w odniesieniu do
Boga, a więc wtedy, kiedy są używane według takiego porządku, jakiego On sobie życzy.
Wspomina o tym drugie czytanie (Kol 3, 1-5. 9-11) w znanych słowach św. Pawła:
„Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze... dążcie
do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (tamże 1-2). Chrześcijanin odrodzony przez
chrzest do nowego życia w Chrystusie wie, że jego przeznaczenie nie zamyka się w kręgu
doczesności i że chociaż ma się zajmować obowiązkami obecnego życia, jego serce
powinno być zwrócone do celu ostatecznego: życia wiecznego w wiecznej łączności
z Bogiem. Nie oczekuje wiec od życia ziemskiego tej szczęśliwości, jakiej ono nie może mu
dać, a jaką może znaleźć w Bogu. A zatem będzie umiarkowanie używał dóbr
doczesnych i potrafi umartwiać namiętności, pragnienia przewrotne, pożądliwość (tamże
5), by umrzeć grzechowi, który odrywa go od Boga, żyć „z Chrystusem w Bogu” (tamże
3). Lecz bezpośrednia odpowiedź na pierwsze czytanie znajduje się w Ewangelii z dnia
(Łk 12, 13-21), a jest nią stanowcza odmowa Jezusa, wezwanego by wziął udział
w podziale dziedzictwa. On przyszedł dać życie wieczne, a nie zajmować się dobrami
przemijającymi, które nie zapewniają żadnej trwałości istnieniu człowieka. „Uważajcie
i strzeżcie się wszelkiej chciwości — mówi Pan — bo nawet gdy ktoś opływa we
wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia” (tamże 15). I dołącza zaraz
przypowieść o nierozumnym bogaczu, by na konkretnym przykładzie okazać mądrość
udzielonej przestrogi. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

