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Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
We 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.
W piątek przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki
kościelnej. Na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy polecać Bożej
opiece wszystkich zaangażowanych w piękno liturgii poprzez
muzykę i śpiew – Pana Organistę, Członków Chóru Parafialnego
i scholii parafialnej. W tym też dniu o godzinie 18.00 zostanie
odprawiona Msza Święta z okazji XXXV – lecia „Kapeli z ulicy
Hutniczej” .
W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
kończąca rok liturgiczny. Zgodnie z wieloletnią tradycją taca z tej
uroczystości przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych
kościołów w naszej diecezji. Jest to również święto patronalne Akcji
Katolickiej, która w naszej parafii obchodzi 10 rocznice powstania.
Uroczysta Msza św. w intencji Członków AK w przyszłą niedzielę
o godzinie 10.30.
W przyszłą niedzielę z polecenia ks. Biskupa Ignacego Deca
odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz ofiar tajfunu na Filipinach.
„I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom,
których rodziców nie stać na paczkę. On nie mogą ci nic ofiarować
w zamian, prócz uśmiechu”. Od 02 listopada w kościele parafialnym
zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki,
przybory szkolne.
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, akcesoria świąteczne (kartki,
szopki), lampiony.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Krzysztof Tomasz Łapa – zam. Stronie Śląskie
Paulina Anna Wacek – zam. Stronie Śląskie
- Dariusz Syżycki zam. Lądek Zdrój
Magda Zaród zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Sceny i znaki, przedstawione przez Jezusa, zostały od razu
zrozumiane jako zapowiedź końca świata, albowiem bez
Świątyni jerozolimskiej, Żydzi nie wyobrażali sobie życia. Byli
z niej dumni, uważali ją za dom Boży i za gwarancję Bożego
błogosławieństwa. Błąd polegał na tym, że w którymś momencie
uznali, że Świątynia sama przez się ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, że nie
wiara i zaufanie do Boga, lecz sam fakt istnienia Świątyni, jest najważniejszy. Na tym
polegał tragizm Żydów, i nie tylko ich, że środek uznali za cel, że symbol pomylili z tym,
co ma on symbolizować. Ostatecznie więc ufność pokładali nie w samym Bogu, lecz
w dziele swoich rąk, które z Bogiem utożsamili. Tymczasem tylko żywa, autentyczna
wiara daje człowiekowi przystęp do Boga i gwarancję Jego opieki. Bez wiary, ani
Świątynia, ani kościoły, ani obrazy święte, ani nawet modlitwa i sakramenty, nie mają
zbawczego znaczenia. Trzeba o tym pamiętać, by nie wpaść w pułapkę formalizmu lub
„magizmu” religijnego. Być może o tym myślał Jezus, kiedy przestrzegał przed
zwodzeniem i oszustwami religijnymi. Polegają one na tym, że ludzie, w imieniu Boga,
szafują na prawo i lewo zwodniczymi obietnicami, rzekomymi objawieniami, fałszywymi
interpretacjami Słowa Bożego, cudami. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dobie New
Age, niezliczonych ilości sekt, powiązanych z miliardowymi interesami, w dobie
nihilistycznych filozofii, ludobójczych ideologii, fałszywego mistycyzmu, łatwo jest
zatracić wiarę i rozeznanie. Zresztą nie tylko dziś grozi światu zamęt religijny: zawsze
tak było, choć nie z wykorzystaniem takich możliwości technicznych jak obecnie. Ale nie
w technice rzecz, lecz w oszustwie. Bowiem wszystkie te ideologie i środki mają służyć
tylko jednemu: oszukaniu człowieka, odciągnięciu go od Boga i zagarnięciu w niewolę.
Łatwo tego dokonać, gdy zamiast wiary, czyli osobistej więzi z Bogiem, człowiek jest
przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Wyobrażenia te łatwo się wypaczają wskutek
ignorancji religijnej: braku więzi z Kościołem i nieznajomości Biblii. Jezus kładł wielki
nacisk na nauczanie i trwanie we wspólnocie. Sam osobiście i przez swoich uczniów, gro
czasu poświęcał na głoszenie kazań, wyjaśnianie Bożego prawa, uczenie modlitwy.
Mnóstwo czasu spędzał z Apostołami i uczniami na wyjaśnianiu swojej nauki. Gdy
obiecywał Ducha Świętego, to najpierw po to, aby umożliwić i zagwarantować
Kościołowi wierność prawdzie. Wiedział bowiem, że od prawidłowego myślenia zależy
prawidłowe postępowanie. Prawda może przetrwać tylko we wspólnocie ożywianej
przez Ducha Świętego. Wierność prawdzie jest bardzo trudna w pojedynkę, gdy
człowiek jest zdany tylko na siebie.

