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1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona

środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła
katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz
rozwój kultury i kształcenie.
2. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego
tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy
prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy
przyszłość naszego narodu i Kościoła.
3. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
4. Dzisiaj Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich rodziców.
5. W najbliższy wtorek, 17 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego
na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych
w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
6. 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. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych
na spotkania grupy Hallelujah.
7. W sobotę, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i
Ewangelisty.
8. W sobotę o godz. 18.00 Mszą św. rozpocznie się kurs przedmałżeński.
Wszyscy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński do Wielkiego Postu
2014 r. zobowiązani są wziąć w nim udział.
9. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się
przygotowanie młodzieży klas II i III Gimnazjum do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Na Mszę przychodzą uczniowie tych klas wraz z rodzicami –
obecność obowiązkowa.
10. Zapraszamy także wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili
jeszcze do sakramentu bierzmowania a chcieliby przyjąć ten sakrament,
aby zgłosili się do kancelarii parafialnej najpóźniej do połowy października.
11. W przyszłą niedzielę z polecenia Ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się
zbiórka do puszek na potrzeby Radia Rodzina.
12. Informujemy, że w kancelarii parafialnej przyjmowane są rezerwacje
intencji na rok 2014.
13. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiarowane kwiaty.
14. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
15. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Michał Kubisiak zam. Skarżysko Kamienna
Anna Stanisława Soroko za. Stronie Śląskie
- Maciej Izydor Soliło zam. Kamienna Góra
Jolanta Joanna Łapiak zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Rzadko która z przypowieści mówi nam tyle o Bogu i o człowieku, co
opowiadanie o synu marnotrawnym. Poprzedzają je dwie inne
przypowieści o zagubionej owcy i drachmie, a właściwie o radości, jaka
towarzyszy ich odnalezieniu. Aby je dobrze zrozumieć, trzeba uwzględnić
fakt, że Jezus skierował je do grzeszników, którzy Go chętnie słuchali,
i do faryzeuszów, którzy się tym gorszyli. Dopiero w tym kontekście
możemy zrozumieć, że Jezus wcale nie chce faworyzować grzeszników czy też
lekceważyć dziewięćdziesięciu dziewięciu kosztem jednego, lecz wzywa nas do wiary,
czyli do przyjęcia zbawienia, darmowo ofiarowanego nam przez Boga. Właśnie z tym
mamy największy problem: że zbawienie jest za darmo! Nauczeni ludzkimi
doświadczeniami sądzimy, że na wszystko trzeba sobie zasłużyć czy też zapracować –
uczciwie bądź nieuczciwie – dlatego nie mieści się nam w głowie, że Bóg kocha nas bez
względu na nasze zasługi czy jakość życia, i jest gotów poświęcić się dla jednego złego
tak samo, jak dla setki dobrych. Nie można jednak wyciągać stąd wniosku, że wobec
tego opłaca się grzeszyć, trwonić łaskę i lekceważyć Boga, że dobro i zło są po tych
samych pieniądzach, a sprawiedliwi mają gorzej. Wnioski z tych przypowieści dotyczą
tylko jednego: że Bóg troszczy się o wszystkich i nie przekreśla nikogo, oraz że zbawienie
nie jest zarezerwowane tylko jako słuszna zapłata dla sprawiedliwych, lecz jest Bożą
ofertą dla każdego. Mało tego, wobec opornych i niechętnych Bóg sam wychodzi
z inicjatywą i oczekuje jedynie dobrej woli, resztę biorąc na siebie. Aby wyzbyć nas
resztek wątpliwości, Jezus na przykładzie Dobrego Łotra ukazuje, jak ta teoria realizuje
się w praktyce: nawet w ostatniej chwili można przyjąć dar bezwarunkowego
i darmowego przebaczenia. Wróćmy jednak do tych dziewięćdziesięciu dziewięciu
dobrych i porządnego syna. W czym oni właściwie zawinili, że za każdym razem Bóg dał
pierwszeństwo tym gorszym? Otóż zawinili tym, że nie chcieli zaakceptować dobroci
Boga. Chcieli narzucić Bogu ludzki sposób myślenia i działania: coś za coś, na wszystko
samemu trzeba sobie zasłużyć. Zawinili też zbytnią pewnością siebie i zbyt wysokim
o sobie mniemaniem. Być może, byli sprawiedliwi i dobrzy, być może, zachowywali
wiernie Boże Prawo i nigdy nie zbaczali z Bożych ścieżek, od rana do wieczora wiernie
służąc Bogu. Ale czy to wystarczy, aby wypracować równowartość życia wiecznego?
Czyż nie jest to rzucanie się z motyką na słońce? Choćby ktoś skakał w dal nawet
i dziesięć metrów i tak nie jest w stanie przeskoczyć na Księżyc. Zbawienie o własnych
siłach nie leży w naszej mocy! Tylko Bóg może nas przeprowadzić do wieczności i tylko
Jego winniśmy o to prosić. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

