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1. Dzisiaj 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.
2. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta
i napoje z których dochód zostanie przeznaczony na dalszy remont
świetlicy środowiskowej.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej o godzinie 18.00 a
po niej Msza Święta wieczorna. Zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. W tym też dniu przypada święto Przemienienia Pańskiego.
W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI
wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne
i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu
Bożej potęgi.

4. W czwartek jako I miesiąca Godzina Święta o godzinie 17.00.
5. 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.
6. 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.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- 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

List od Jezusa IV
Przyjmij moje rady.
Słyszę Twój płacz. Wiedz, że Cię słyszę.
Bądź spokojny. Ucisz się. Przychodzę ukoić Twój smutek,
albowiem znam jego przyczynę i wiem, jak uleczyć.
Płaczesz nad dziecięcymi marzeniami,
które uleciały z biegiem lat.
Płaczesz nad utraconą godnością,
nad niewykorzystanymi zdolnościami.
Płaczesz nad utratą własnej tożsamości,
zadeptanej przez tłum.
Płaczesz nad zmarnowanym talentem,
któremu się sprzeniewierzyłeś.
Patrzysz na siebie ze wstydem
i odwracasz się w przerażeniu od
swego oblicza odbicia w wodzie.
Gdzie podziały się wdzięk Twoich manier,
piękno Twej postaci, prężność ruchów,
jasność umysłu, świetność mowy?
Kto skradł Ci te dobra?
Czy ów złodziej jest ci znany,
tak jak mnie?
Czy pamiętasz, kto natchnął Cię planami
i marzeniami i posiał w Tobie ziarna nadziei?
Nie zachowałeś wspomnienia tej pierwszej chwili.
Czy pamiętasz tajemnicę,
którą wyszeptałem Ci do ucha,
błogosławiąc Cię?
Czy pamiętasz naszą tajemnicę?
Nie możesz pamiętać.
Upływające lata zniszczyły te wspomnienia,
albowiem napełniły Twój umysł lękiem,
zwątpieniem, troskami, wyrzutami sumienia
i nienawiścią. Tam, gdzie zamieszkują te bestie,
nie ma miejsca na radosne wspomnienia.
Nie płacz więcej. Jestem z Tobą...
a ta chwila jest jak linia dzieląca Twoje życie.
Przeszłość umarła. Niechaj umarli grzebią
swoich umarłych.
Dzisiaj powstajesz ze śmierci za życia.
Dzisiaj, jak kiedyś przy grobie Łazarza,
rozkazuję Ci wstać, i oto wychodzisz
z jaskini zatracenia, by rozpocząć
nowe życie.

