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CURRICULUM VITAE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Święto Podwyższenia Krzyża Świętego -14.09.2014/
1. Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia

relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza
Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście
Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy
płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na
jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże.
I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem
zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza.
2. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który
rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy
o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala
nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby
małe wyrzeczenie.
3. Dzisiaj Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie
dzieci klas II przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej
i ich Rodziców.
4. Jutro wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie
możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki
Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem,
również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
6. W piątek o godzinie 17.00 odbędzie się zbiórka wszystkich
ministrantów i lektorów.
7. W sobotę o godz. 18.00 Mszą św. rozpocznie się kurs
przedmałżeński.
8. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na okrycie kosztów renowacji ambony.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny (a nim II
część „Dzienniczka”), Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Paweł Grzegorz Matkowski zam. Stronie Śląskie
Sandra Samanta Janota zam. Stronie Śląskie
- Robert Bogumił Szczepanek zam. Stronie Śląskie
Anna Ewelina Sporek zam. Stronie Śląskie
- Maciej Sylwester Bąk zam. Radzikowice
Joanna Daria Jasionowska zam. Stronie Śląskie

1. Nazwisko: Jezus Chrystus
2. Tytuł: Pan i Zbawiciel
3. Data i miejsce urodzenia: 1 r.n.e, Betlejem, Izrael
4. Pochodzenie: Ojciec: Bóg, Stwórca Wszechświata; Matka: Dziewica Maryja
5. Tożsamość: Bóg Prawdziwy - po Ojcu, Prawdziwy Człowiek - po Matce
6. Charakter: Łagodny, Cichy, Pokorny, Czuły, Litościwy, Miłosierny, Kochający,
Wierny i Cierpliwy
7. Zawód: Zraniony Pasterz, nieustannie szukający swoich owiec
8. Misja: Ratowanie każdego, wzywającego pomocy
9. Dyżur: 24 h na dobę, odpowiada na każde wezwanie
10. Miejsce zamieszkania:
a) Aktualne miejsce pobytu: Kościół najbliższy miejscu, w którym jesteś
b) Czasowe miejsce pobytu: Twoje serce. Pragnąłby uczynić z tego miejsca
miejsce pobytu stałego (ale to zależy od ciebie i twojej decyzji)
c) Miejsce stałego zameldowania: Królestwo Ojca. Zarezerwował tam miejsce dla
ciebie zanim sie urodziłeś ...
11. Znaki szczególne: Torturowany (by nie pozwolić ci upaść), nosi ślady po
gwoździach - na rękach i stopach, ma przebite serce, ale jest wciąż ŻYWY
12. Grupa krwi: Uniwersalny Dawca, ale całą krew ofiarował tobie, byś miał życie
wieczne w Królestwie Niebieskim
13. Wiza: Do stałej, darmowej wizy mają prawo w pierwszej kolejności: zagubieni
z marginesu, nędzarze, odrzuceni, osoby cierpiące, dzieci i starcy
14. Szczepienia: Przeciw nienawiści, przemocy, zemście, zazdrości, rozwiązłości,
niewierności, pogardzie, rozpaczy, przeciw narkotykom, nałogom, zniewoleniom,
trwodze i strachowi ...
15. Ważność: ponadczasowa, na wieczność ...

Zatrudnię od zaraz!
Chętnych do:
- dźwigania krzyża codziennego,
niosąc pomoc tym, którzy jej
najbardziej potrzebują;
- walki z samym sobą w stawaniu
się świętszym i bardziej doskonałym,
dając uśmiech tym którym go brakuje;
Zapewniam:
- ręce, na których będą odciski z pracy;
- kolana bolące, których nie wolno wyprostować;
- zapłatę w Królestwie Niebieskim.
Jezus

