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1. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie wszystkich
pojazdów mechanicznych na parkingu przy kościele.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej o godzinie 18.00 a po niej
Msza Święta wieczorna. Zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
3. W piątek jako pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny
17.00, a o godzinie 18.00. Msza św. z komunią św. wynagradzającą.
4. W sobotę do południa ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych. Po Mszy św.
wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
5. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej mszy św. Modlić będziemy się w intencji wszystkich
wypoczywających na wakacjach i urlopach, a także za pątników udających
się z pielgrzymką na Jasną Górę.
6. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą
ciasta i napoje z których dochód zostanie przeznaczony na dalszy remont
świetlicy środowiskowej.
7. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów udających się
na Jasną Górę przez cały czas trwania pielgrzymki tj. od 30.07. do 9
sierpnia o godzinie 17.30.
8. Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez
wyrzeczenie się picia napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za
ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w
tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz
silniejsza i bardziej konsekwentna.
9. Informujemy, że istnieje możliwość dla tych, którzy nie mogą pójść pieszo
na pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej, aby dołączyć do grupy 7 tzw.
„Duchowego wsparcia” . Zapisy w zakrystii. Przy zapisie do „7” grupy
można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz pielgrzymki.
10. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
/od 01 lipca do 31 sierpnia/ 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.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Adrian Paweł Tomczak zam. Lądek Zdrój
Iwona Rogozińska zam. Stronie Śląskie
- Jakub Tadeusz Jóźwiak – Di Marcantonio zam. Stronie Śląskie
Magdalena Irena Mika zam. Nowa Ruda
- Bartłomiej Wołodko zam. Ołdrzychowice Kłodzkie
Marlena Julia Pocztarska za. Stronie Śląskie

- Łukasz Kurek zam. Stronie Śląskie
Daria Irena Wierzbicka zam. Stronie Śląskie
- Wojciech Stanisław Gutek zam. Stronie Śląskie
Ewa Julia Lachowska zam. Łukowa

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
To rzeczywiście przypowieści dla nas na dzisiejsze czasy. Niczego bowiem tak
dziś nie trzeba jak cierpliwości i związanej z tym roztropności. I dotyczy to nie tylko
cierpliwego czekania na wypełnienie się Królestwa Bożego w niebie, ale raczej
cierpliwości w budowaniu tego Królestwa już tu, na naszej biednej ziemi ojczystej. Czy
biednej? Chyba tak, ale jak biednej – to już zależy tylko od nas. A wcale nie musi być
biedna. Oczywiście, wszyscy byśmy chcieli, aby nie była, ale nie wiemy jak to zrobić.
Dlatego w swej gorliwości podejmujemy gorączkowe działania, aby zmienić to, co nam się
dotąd nie podobało. Każdy mógłby wymienić długą listę rzeczy i spraw, które mu
dopiekły do żywego. Nic więc dziwnego, że wreszcie chcielibyśmy je wyeliminować.
Mamy na to wiele recept i rad. Inni też. Patrząc na swoje własne, małe „podwórko”, i to
jeszcze przez pryzmat jedynie swoich potrzeb, łatwo przychodzi nam formułować
diagnozy, plany, koncepcje, a najczęściej pobożne życzenia w stylu: „Trzeba by
wreszcie...” – i przypisywać je całej ojczyźnie. Oczywiście z tej perspektywy wszystko
wydaje się bardzo proste. Ale nie możemy zapominać o tym, że takich prywatnych
podwórek i perspektyw jest w Polsce co najmniej trzydzieści milionów. I nawet
założywszy, że każdy ma szczere chęci, przy takiej ilości wprowadzenie i zrealizowanie
szybkich reform jest po prostu niemożliwe! I właśnie dlatego musimy uzbroić się
w anielską cierpliwość i wytrwałość. Tym bardziej, że tym co najpilniej potrzebuje
reformy – jest każdy z nas. Dokładnie to samo mówi nam Chrystus. On wie, że pewnych
rzeczy nie da się załatwić w pięć minut, a już zupełnie nie da się w pięć minut zmienić
człowieka. Co prawda samo nawrócenie może dokonać się momentalnie, tak jak było
w przypadku Szawła-Pawła, ale zanim ta przemiana się ugruntowała i wydała owoce,
zanim zmieniło się jego duchowe oblicze, myślenie, obyczaje, opinia, musiało upłynąć
jeszcze wiele długich lat. A Bóg cierpliwie czeka. Pozwala ziarnu spokojnie dojrzewać,
pozwala, by wykrystalizowały się wyraźne, zdecydowane postawy, by człowiek miał
czas zrozumieć pewne rzeczy, by nadążył z przemianą siebie. I skoro Boga stać na taką
cierpliwość, tym bardziej potrzebna jest ona nam. To nie znaczy, że mamy z założonymi
rękami czekać bezczynnie, aż wszystko się samo zmieni. Nie, trzeba bez przerwy czuwać
nad kierunkiem zmian, ale trzeba też pozwolić, aby zmiany miały czas się dokonać
i ugruntować. Jeden człowiek posiał rzepę, a gdy po kilku dniach zobaczył wreszcie
małe, zielone kiełki, zaczął je wyciągać do góry, aby przyśpieszyć wzrost. Biedne roślinki
z pourywanymi korzonkami uschły natychmiast. Często nasze wymagania wobec ludzi są
na wyrost, są wyimaginowane, przekraczają ludzkie możliwości. Chcielibyśmy mieć
owoce zaraz, a gdy ich nie widzimy, wtedy potępiamy, przekreślamy, dobijamy,
zadeptujemy swoim buciorem tlący się płomyk, kruszymy nadwątloną trzcinę. No, nie
trzeba chyba nadmieniać, że dotyczy to najczęściej innych; w stosunku do siebie jesteśmy
bardzo cierpliwi: zawsze potrafimy odłożyć swoje nawrócenie do jutra. (zaczerpnięto ze
strony WWW.mateusz.pl).

