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Dzisiaj przeżywamy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy
są uznawani za filary Kościoła. Jest to zarazem dzień modlitw za Ojca
Świętego Franciszka, następcę św. Piotra, biskupa Rzymu i całego
Kościoła. Ofiary zebrane na tacę stanowią tzw. „świętopietrze” i są
przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej o godzinie 18.00 a po niej
Msza Święta wieczorna. Zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
W czwartek obchodzimy święto kolejnego Apostoła, świętego Tomasza,
który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę
Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas
Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień
dziękczynienia za dar Eucharystii i modlitwy o nowe powołania kapłańskie
i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Adoracja w tej intencji rozpocznie się
o godzinie 17.00. A w pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania
ze spowiedzi, co będzie możliwe od godziny 17.00, i udziału we Mszy św.
wynagradzającej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie
18.00. W sobotę do południa ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych.
W pierwszosobotniej
liturgii
będziemy
czcili
Niepokalane
Serce
Najświętszej Maryi Panny. Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy ze świecami.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej mszy św. Modlić będziemy się o dobre przeżycie
czasu wakacji. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej
serwować będą ciasto i napoje z których dochód będzie przeznaczony na
dalszy remont świetlicy środowiskowej.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
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.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Sebastian Jan Włach zam. Stronie Śląskie
Anna Joanna Kocoń zam. Stronie Śląskie
- Michał Biały zam. Stronie Śląskie
Anna Stempniewicz za. Oleśnica

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie i
przybywającym do naszej świątyni, życzymy udanego, radosnego wypoczynku, ale
też przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się
manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Uroczystość dwóch wielkich świętych początków Kościoła katolickiego:
św. Piotra, któremu Pan powierzył władzę nad chrześcijanami pochodzącymi
z Żydów, i św. Pawła, któremu Chrystus powierzył władzę nad chrześcijanami
pochodzącymi z pogan. Św. Piotr był prostym rybakiem, powiedzielibyśmy
dzisiaj: pochodził z robotniczej rodziny, niewykształcony, pełen energii, żywo
reagujący na wszystko, ale mało wytrwały, przy trudnościach opuszczał ręce.
Św. Paweł, obywatel rzymski, wykształcony, uczony w Prawie. Należał do
bardzo szanowanej grupy ludzi w ówczesnym Izraelu, do faryzeuszów.
Człowiek o stalowej woli, wielkiej konsekwencji, niezrażający się żadnymi
trudnościami, zawsze zwycięski. Dwaj zupełnie różni ludzie. Nie byli to
jednak ludzie bez skazy. Bezkompromisowy Szaweł prześladował Kościół
Chrystusowy. Był uczestnikiem morderstwa. Zgadzał się, by na jego oczach
rozbili kamieniami głowę jego przyjaciela św. Szczepana. Sam należał do
grupy, która aresztowała innych, i to nie tylko na terenie Jerozolimy, ale daleko
poza miastem. Jego ręce były splamione niewinną krwią a serce krzywdą
wyrządzaną sprawiedliwym i uczciwym ludziom. Św. Piotr, który blisko trzy
lata chodził za Mistrzem, był Jego zastępcą, trzykrotnie przysięgał, że Go nie
zna. Zaparł się Go. I oto takich ludzi Chrystus uczynił Apostołami, i takim
ludziom oddał władzę w Kościele. Ludziom świadomym popełnionych przez
siebie win. Św. Paweł wyznał: „Jestem najmniejszy spośród Apostołów,
ponieważ prześladowałem Kościół Boży”. W wychowaniu do spełnienia
trudnego zadania w Kościele Chrystus uwzględnia bolesne upadki, aby nauczyć
człowieka pokory. Pokora jest podstawą mądrości. Człowiek niepokorny nie
może być sprawnym narzędziem w ręku Boga. Świadomość słabości stawia
człowieka w prawdzie wobec Boga i wobec ludzi. Własny grzech może być
trudną, ale niezwykle ważną lekcją w życiu człowieka, lekcją mądrości. Bóg
zgadza się na to, żebyśmy popełnili zło, aby nas nauczyć pokory, abyśmy
potrafili zobaczyć siebie w prawdzie. Iluż to ludzi z powodu wygórowanej
ambicji popełnia wielkie błędy w swoim życiu płacąc za nie olbrzymią cenę.
Pokora jest istotnym elementem mądrości człowieka.Za wstawiennictwem dwu
wielkich świętych, których Bóg z powodu grzechu nie odrzucił, lecz wybrał
jako narzędzia do uświęcenia świata, prośmy Ojca, byśmy umieli doskonalić
pokorę.(zaczerpnięto ze strony WWW.mateusz.pl)

