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1. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu

po każdej Mszy św.
2. Także dzisiaj dzieci klas II otrzymają od swoich matek różańce I-
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Komunijne. Uroczystość będzie miała miejsce w czasie Mszy św. o
godz. 12.00.
Także dzisiaj Członkowie Akcji katolickiej serwować będą ciasto i
napoje z których dochód będzie przeznaczony na remont świetlicy
środowiskowej.
Dzisiaj decyzją ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się zbiórka do
puszek na potrzeby chrześcijan w Syrii.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.30 połączona z nabożeństwem różańcowym 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.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XIII Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II – Papież dialogu”, który na trwałe wpisał się
w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych
rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami
wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została
powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu
Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest
promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych
przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury;
między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży,
a pochodzącej z ubogich rodzin.
Nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc październik codziennie
o godz. 17.30, a po nim Msza św. wieczorna. Zachęcamy i
zapraszamy do licznego udziału wszystkich Parafian.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy za ofiarowane kwiaty.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Papieskie intencje na miesiąc październik:
OGÓLNA: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że
pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
MISYJNA: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego pomogły wszystkim
Chrześcijanom w zrozumieniu, że nie jesteśmy tylko odbiorcami lecz
także głosicielami Słowa Bożego.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Kiedy Apostołowie prosili Chrystusa: „Przymnóż nam wiary”,
to prawdopodobnie nie wiedzieli, o co prosili. I to chyba chciał
im uświadomić Jezus – jak wielką moc mogą otrzymać do swej
dyspozycji. Oczywiście, siła ta w żadnym wypadku nie
powinna służyć popisywaniu się sztuczkami typu: „Morwo,
przesadź się w morze”. Chrystus to nie David Coperfield: nie
chce nas zabawiać, lecz zbawiać. I tak samo Kościół: nie jest instytucją rozrywkową ani
magiczną pałeczką, lecz środowiskiem życia duchowego i drogą do Boga. W tym życiu
i drodze, czynnikiem najważniejszym jest właśnie wiara. To dzięki niej możemy przebyć
dystans nieporównanie większy i bardziej nieprawdopodobny, niż z parku na środek
morza. Albowiem przepaści między doczesnością, a wiecznością nie da się pokonać
w żaden dostępny człowiekowi sposób. Tylko Bóg może nas tam przenieść. O tym cudzie
myślał Jezus, ale by się on urzeczywistnił, trzeba wiary o wiele większej niż ziarnko
gorczycy. I to wiary właściwie rozumianej. Zauważmy, że Jezus nawet u Apostołów nie
znalazł takiej wiary. Chociaż przebywali oni z Nim na stałe, słuchali Jego nauk, byli
świadkami Jego cudów – nie wystarczyło to jednak nawet na jedno ziarenko wiary.
W porównaniu z nimi, my bylibyśmy zupełnie bez szans. A więc widocznie nie o taką
wiarę chodzi, bo nikogo nie byłoby na nią stać. Nie ma być ona naturalnym osiągnięciem
czy zasługą człowieka, lecz darem Bożym. Dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego stała
się ona udziałem Apostołów. I na takiej samej zasadzie może być naszym udziałem. Bóg
daje ją każdemu, kto chce. Ale trzeba wyraźnie Bogu okazać swoją wolę przyjęcia daru
wiary. Po prostu, człowiek musi zadecydować, że chce wiary, że potrzebuje Boga i Jego
daru. Pierwszy impuls pochodzi zawsze od Boga i jest udziałem każdego, komu tylko
przyjdzie do głowy choćby cień myśli o Bogu. Decydujące znaczenie ma wtedy nasza
reakcja: jeśli odpowiemy pozytywnie, rozpocznie się proces przymnażania wiary; jeśli
człowiek swoją decyzją odrzuci Boży dar, wtedy łaska wiary zmarnuje się, jak ziarno,
które pada na skałę. I dlatego człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co zrobi z darem
wiary: wykorzysta go czy zmarnuje. Jeśli wykorzysta, i to pierwsze ziarenko wiary
zakorzeni się w jego sercu, rozpoczyna się proces ugruntowania i wzrostu wiary.
W procesie tym najważniejsza jest modlitwa. I to w różnorakim znaczeniu: jako
czytanie, rozważanie i studiowanie Słowa Bożego, jako osobista rozmowa z Bogiem,
trwanie we wspólnocie modlitwy czyli uczestnictwo w zgromadzeniu eucharystycznym,
ufne przedstawianie Mu swoich potrzeb, szczególnie w zakresie dóbr nadprzyrodzonych.
Wejście na tę drogę pomnażania wiary jest obowiązkiem każdego wierzącego.
(zaczerpnięto ze strony www.mateusz..pl)

