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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXV Niedziela Zwykła -22.09.2013/
1. Dzisiaj 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.
2. Dzisiaj z polecenia Ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się zbiórka do
puszek na potrzeby Radia Rodzina.
3. 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.
4. W piątek w naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najśw.
Sakramentu w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. W naszej diecezji
codziennie – w wyznaczonej parafii trwa adoracja Chrystusa
Eucharystycznego. Wystawienie Najśw. Sakramentu rozpocznie się po
Mszy o godz. 900 i trwać będzie do godz. 1800. O godz. 1800 nabożeństwo
eucharystyczne zakończone błogosławieństwem Najśw. Sakramentem
i Msza św. wieczorna. Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania
czasu na rozmowę z Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba.
Porządek adoracji:
930 - 1000 – Dolna, Polna, Okrężna, Górna, Stronie-Wieś, Turystyczna,
Sportowa
1000 - 1100 - Nowotki, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
1100 – 1200 – Morawka, Świerczewskiego
1200 – 1300 – Strachocin, Goszów, Kościelna, Szkolna
1300 – 1400 – Hutnicza, Zielona
1400 – 1500 – Kościuszki
1500 – 1600 – Nadbrzeżna, Mickiewicza
1600 – 1700 – Krótka, Żeromskiego, 40-lecia PRL
1700 – 1800 – Młodzież i dzieci.
5. Wyjazd pielgrzymów udających się na pielgrzymkę po sanktuariach
Maryjnych w najbliższą środę o godzinie 7.30 sprzed kościoła.
6. Od dzisiaj można nabyć kalendarz parafialny w cenie 4 zł. Wszystkie ofiary
zebrane przy tej okazji zostaną przeznaczone na paczki mikołajowe
i organizację półkolonii w naszej parafii.
7. Zapraszamy 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.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiarowane kwiaty. Dziękujemy za ofiary złożone do puszek. Zebrano
1375 zł.
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:
- Maciej Izydor Soliło zam. Kamienna Góra
Jolanta Joanna Łapiak zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Kto wie, czy nie ta właśnie Ewangelia zajmuje pierwsze miejsce
pod względem ilości nieporozumień i fałszywych interpretacji.
Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze, sama przypowieść jest
dość dwuznaczna i powołuje się na przykład raczej nie do
naśladowania; po drugie: w interpretacji na ogół nie
uwzględniamy, że jest to przypowieść, czyli rodzaj literacki
wymagający specjalnych reguł rozszyfrowywania. Otóż przypowieść ma na celu
przedstawienie pewnej ogólnej prawdy, dotyczącej Królestwa Bożego, przy pomocy
fabuły czy opowiadania o wydarzeniu, znanym z codziennego doświadczenia. I dlatego
w przypowieści nie należy się koncentrować na warstwie przedstawionych wydarzeń,
lecz raczej na wnioskach, jakie z fabuły wynikają dla Królestwa Bożego. Wnioski te,
albo potocznie mówiąc: morał, dotyczą jedynie prawd Bożych, a nie samego wydarzenia.
Wskazówką interpretacyjną, albo kluczem do zrozumienia przypowieści, jest jej główny
temat oraz intencja, jaka przyświecała Autorowi. Dlatego też nasza dzisiejsza
Ewangelia nie jest pochwałą cwaniactwa, lecz zachętą do aktywności i przemyślności
w sprawach zbawienia. A rzeczywiście potrzeba tu większej aktywności
i zaangażowania. Przecież tyle czasu i energii potrafimy poświęcić różnym drugorzędnym
sprawom, często zupełnie błahym. Tyle inicjatywy wykazujemy dla zdobycia paru groszy,
tyle perspektywicznych planów i zabiegów podejmujemy, by osiągnąć jakiś odległy cel,
tyle nowych sposobów wynajdujemy, gdy zawiodą stare – a przecież wiemy, że nasze
osiągnięcia będą tylko przejściowe, śmierć definitywnie je przerwie. Tymczasem dla
Królestwa Bożego, dla wieczności, dla spraw Boga i zbawienia, dla wewnętrznego,
duchowego pokoju, żal nam nieraz jednej minuty dziennie czy godziny w tygodniu.
Oczywiście ta mobilizacja do duchowego wysiłku i życia, wcale nie ma oznaczać
bierności i stagnacji w sprawach tego świata. Wręcz przeciwnie: Jezus wzywa nas do
wierności powołaniu i zobowiązaniom codziennego życia. Wzywa nas także do tego, aby
pieniądze i środki materialne, zdobyte uczciwym czy nawet mniej uczciwym sposobem,
umieć wykorzystać dla dobrej sprawy, zaangażować na służbę dobra i zbawienia.
I niejednokrotnie w dawnych i nowszych czasach, hojne fundacje i ofiary były
zadośćuczynieniem za rozmaite grzechy. Oczywiście, nie można tego traktować jako
swego rodzaju „pranie” brudnych pieniędzy czy koncesję na oszustwo, tylko jako wyraz
skruchy i owoc nawrócenia. Jednakże o wiele ważniejsze jest uaktywnienie dziedziny
ducha. Żebyśmy tak chcieli znaleźć jakiś sprytny sposób na skupioną i autentyczną
modlitwę, byli bardziej pomysłowi w pokonywaniu duchowego lenistwa!(zaczerpnięto ze
strony www.mateusz..pl)

