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1. Jutro ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić
Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to
bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra,
przypominał Błogosławiony Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę
przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego
zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. W czasie każdej
Mszy św., które będą odprawione o godzinie 9.00 i 18.00 odnowienie
Ślubów Jasnogórskich.
2. 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.
3. W czwartek wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to
drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego Świętego po
czerwcowej
uroczystości
jego
narodzenia
(24
VI).
Za
swoją
bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy,
a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić
go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym narodzie.
4. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji dzieci,
młodzieży, nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
Zmiana tajemnic Różańca Świętego po Mszy św. o godzinie 12.00.
5. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie
przyborów szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy Rodziców i dzieci
z tornistrami.
6. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą
ciasto i napoje z których dochód będzie przeznaczony na remont świetlicy
środowiskowej.
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. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Mateusz Grzegorzewski zam. Stronie Śląskie
Kinga Ewa Kwiatkowska zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pełne obawy pytanie było prawdopodobnie
spowodowane zbyt ciasnym i jednostronnym zrozumieniem nauki Chrystusa: w duchu
prawa Starego Testamentu. Faktycznie, jeśli nauczanie Chrystusa pojmiemy tylko
w kategoriach sztywnych przepisów, które człowiek ma ściśle wypełnić, okażą się one
niewykonalne. Ot chociażby to słynne zdanie o odcięciu ręki czy nadstawianiu drugiego
policzka. Jeśli zinterpretuje się je jako przepis prawny, będzie to najsurowsze
i najokrutniejsze prawo świata. Ale Chrystus nie chciał tworzyć nowego kodeksu,
nowego zbioru ścisłych instrukcji, które nie pozostawiłyby ludziom ani centymetra
wolnej przestrzeni. Jezus sformułował pewne ogólne zasady, wytyczył pewien kierunek,
dał człowiekowi mapę i kompas i powiedział: trzymaj się tego, jeśli chcesz dojść do celu.
Dał nam także swego Ducha, który ma nam wszystko przypominać i uczyć nas
właściwego zrozumienia Jego słów. Przy pomocy rozumu i sumienia oświeconego przez
Ducha Świętego potrafimy właściwie ocenić swoją sytuację i wybrać rozwiązanie. Ale
sama wiedza i nawet dobre chęci jeszcze nie wystarczą. Dopiero Duch Święty może
uzdolnić człowieka do wypełnienia Ewangelii. Bez niego traci Ona w zasadzie swój
sens, bo jest niewykonalna. W Ewangelii bowiem najważniejsze jest to, że to Bóg wziął
w swoje ręce sprawę naszego zbawienia. To nie my mamy się zbawić, lecz zbawi nas Bóg.
My mamy jedynie przyjąć Jego dar zbawienia i wszystkie wynikające stąd konsekwencje.
Gdy zrozumiemy to wszystko i zaczniemy wprowadzać w życie, wtedy to początkowe
pytanie straci swój sens. Człowiek, który zaufa całkowicie Chrystusowi i pozwoli się
prowadzić Duchowi Świętemu, będzie miał stuprocentową pewność zbawienia. Nieraz
boimy się tej pewności i uważamy ją za zuchwalstwo, ale świadczy to tylko, że źródła
zbawienia upatrujemy w sobie samych. Jeśli wiemy, że zbawienie jest darem miłości
Boga, wtedy raczej zwątpienie okaże się obelgą dla Boga. Jednakże wielu z nas,
rozumiejących Ewangelię powierzchownie i prawniczo, to pytanie – może w bardziej
konkretnej postaci: kto będzie zbawiony? czy ja będę zbawiony? – chciałoby postawić
i usłyszeć odpowiedź. Ciekawe jednak, kto z nas potrafiłby sobie taką odpowiedź
wyobrazić. Bo co by to miało znaczyć: tak, ja będę zbawiony. Czy wobec tego nie
musiałbym się już o nic martwić, bo bilet do nieba miałbym w kieszeni? Albo: nie będę
zbawiony. Więc nic już w moim życiu nie miałoby mieć sensu? Po prostu, takiej
odpowiedzi nie ma, bo zależy ona zawsze od naszego aktualnego „kursu”: czy żyję
z Bogiem, czy bez Boga. I właśnie tak odpowiedział wtedy Jezus i jest to jedyna,
sensowna odpowiedź: Nie powiem wam, kto będzie zbawiony, ale powiem co ty masz
robić, jeśli chcesz być zbawiony. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

