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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XIX Niedziela Zwykła -11.08.2013/
1. 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.
2. W czwartek przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Prawdę wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą
została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako
Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu
było przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono
bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze św. w
porządku niedzielnym. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie ziół i
kwiatów. Taca z tej uroczystości przeznaczona jest na odbudowę
kościołów w naszej diecezji.
3. Parafia organizuje pieszą pielgrzymkę na Górę Cierniak w Radochowie.
Wyjście w czwartek o godzinie 10.00 spod plebanii. Koszt 10 zł. Zapisy
w zakrystii.
4. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
5. 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.
6. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiarowane kwiaty.
7. Przypominamy o obowiązku przedłużania co 20 lat opłat za kwatery
grzebalne na cmentarzu parafialnym. Wszystkie groby opuszczone,
zaniedbane i nieopłacone zostaną zlikwidowane. Wszelkie formalności
należy załatwiać z firmą pogrzebową pana Henryka Majki.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Piotr Zdzisław Piechnik zam. Stronie Śląskie
Ewa Kotwicka zam. Kąty Wrocławskie
- Jarosław Paweł Młynarczyk zam. Stronie Śląskie
Marta Anna Nowak zam. Strachocin
- Tomasz Świetoń zam. Romanowo
Dagmara Krystyna Pocztarska zam. Stronie
- Mateusz Grzegorzewski zam. Stronie Śląskie
Kinga Ewa Kwiatkowska zam. Stronie Śląskie

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
Kolejna Ewangelia, która stanowi rozwinięcie myśli sprzed
kilku tygodni: żebyśmy się nie lękali i zaufali Bogu. Bóg jest
naszym Ojcem, który doskonale zna kondycję i potrzeby
swoich dzieci, i potrafi się o nie zatroszczyć. Jednakże nasze
doświadczenia i bagaż historii mówią nam co innego:
zabezpiecz się, nie ufaj nikomu, gromadź pieniądze i broń, nie
popuszczaj władzy. Więc kto ma rację: Chrystus, który
wzywa do zdystansowania się od dóbr, czy świat, który pożąda władzy i bogactw?
Zanim sami podejmiemy decyzję i wytyczymy kierunek dla swego życia, spróbujmy
przyjrzeć się i dobrze zrozumieć obydwie propozycje. Po pierwsze: z całokształtu
Objawienia i nauki Kościoła wcale nie wynika, jakoby chrześcijanie musieli być ubodzy
i nic nie posiadać. Ubóstwo nie jest i nigdy nie było celem samym w sobie. Jest ono tylko
drogą do celu, a celem jest Bóg i nasza wewnętrzna, chrześcijańska dojrzałość, polegająca
na całkowitym zawierzeniu Bogu. Z drugiej strony, celem w sobie nie może być
i bogactwo, gdyż wtedy podporządkowuje sobie ono człowieka. Po drugie: Chrystus
zalecał ubóstwo w sensie duchowym, a nie materialnym. To nie rzeczy same w sobie
stanowią zagrożenie, lecz pożądanie tych rzeczy i oddanie się im w niewolę. A więc liczy
się nie to, ile mamy, lecz jak mamy. Człowiek, który ufność i sens życia pokłada
w rzeczach materialnych i swoim stanie posiadania, uzależnia niejako swoją wartość,
swój byt, od przedmiotów, a więc od rzeczy czysto zewnętrznych i przypadkowych.
Można je w każdej chwili stracić, a tym samym stracić sens życia. Chrześcijanin
powinien mieć dystans do bogactw, a swoją wartość upatrywać w sobie i w Bogu. Po
trzecie: własność, nawet najbardziej osobista i wypracowana własnym trudem, nie
stanowi autonomicznej wartości, o której mogę dowolnie decydować. Jest ona tylko
darem, lub może depozytem otrzymanym od Boga w tym celu, bym ją pomnożył
i wykorzystał dla dobra swego i innych ludzi. A więc powinienem być wrażliwy na
potrzeby innych i gotowy je zaspokajać na miarę swych możliwości. Dlatego możliwości
te, w postaci dóbr, powinno się pomnażać, by mogły jak najlepiej służyć. I po czwarte:
trzeba być czujnym i gotowym rozpoznawać okoliczności, zobowiązania, potrzeby, za
które jestem odpowiedzialny. Jeśli nadarza się szansa pomocy, współpracy, postępu,
uczciwego zysku i korzyści społecznej, należy ją wykorzystać. Człowiek i poddana mu
ziemia, mają stawać się coraz doskonalsi. Taka postawa przyczyni się do naszego
osobowego rozwoju i społecznego postępu. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

