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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XI Niedziela Zwykła - 14.06.2015/
1. Jutro
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

o godzinie 7.30 sprzed plebanii nastąpi wyjazd na
pielgrzymkę do sanktuariów Maryjnych.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
18.00– zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30
zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
W przyszłą niedzielę jako III miesiąca przedstawiciele Rady Parafialnej
przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów
renowacji ołtarza bocznego.
Przez cały miesiąc czerwiec nabożeństwa czerwcowe po Mszy św.
wieczornej.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w
zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto parafialne, którego numer podany jest w dzisiejszym
numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone. Do tej
pory złożyło swoje ofiary 207 osób na kwotę 27 tys. zł.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Marta Benita Jarosińska zam. Stronie Ślaskie
Cyprian Sebastian Mróz zam. Stronie Śląskie
- Dorota Alina Zatorska zam. Uciechów
Rafał Cyprian Krajewski zam. Stronie Śląskie
- Monika Katarzyna Bryk zam. Kondradów
Damian Krzysztof Wojtaczka zam. Stronie Śląskie
- Konrad Łukasz Bednarczuk zam. Stronie Śląskie
Ewa Danuta Kaniewska zam. Kędzierzyn Koźle

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 8 VI – św. Jadwiga, królowa znana z hojności dla ubogich, dzięki
małżeństwu z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do nawrócenia
Litwy. Własną biżuterię przeznaczyła na rozwój Akademii Krakowskiej
(wspomnienie obowiązkowe):
 10 VI – bł. Bogumił, biskup. Żył w XII wieku. Po rezygnacji z
arcybiskupstwa w Gnieźnie został pustelnikiem. Zasłynął z daru
modlitwy i nauczania ubogiej ludności (wspomnienie obowiązkowe);
 11 VI – św. Barnaba, apostoł rodem z Cypru, bliski współpracownik
św. Pawła i towarzysz jego pierwszej podróży misyjnej (wspomnienie
obowiązkowe).

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jest to Ewangelia, która wlewa w nasze serce otuchę i nadzieję: bo daje nam
gwarancję, że Bóg działa niepozornie, ale za to wytrwale i skutecznie. Bardzo
nam potrzeba takich gwarancji, bo sami skłonni jesteśmy myśleć zupełnie
inaczej. Kierując się naszym ludzkim sposobem reagowania i myślenia,
zatrzymujemy się na ogół na tym, co jaskrawe, głośne i szybkie, co nachalnie
pcha się przed oczy i przyciąga uwagę. Jeśliby w ten sam sposób patrzeć na
Kościół i Jego działalność, łatwo popadłoby się w rozpacz i kompleksy.
Albowiem w Kościele na ogół nic takiego nie znajdujemy. Kościół jest skromny,
powolny i niepozorny w swoim działaniu – zupełnie jak kiełkujące ziarenko –
a to co w Nim najcenniejsze, można zamknąć w dłoni i wydrukować w jednej
kieszonkowej książeczce. Siła i sens Kościoła nie polega bowiem na
atrakcyjnym opakowaniu, lecz kryje się w wewnętrznej zawartości.
A zawartością tą jest sam Bóg. Ale pewnie nasuwają się nam różne
wątpliwości. Najpierw ta, że Kościół swą drogocenną, choć taką skromną
zawartość chowa w niewspółmiernie wielkich i przebogatych opakowaniach.
Przecież ta garstka Najświętszych Hostii nie potrzebuje tak kunsztownych
i ciężkich od złoceń kielichów, ołtarzy, świątyń! Owszem, ale człowiek potrafi
kochać Boga i wyrażać swoją miłość, tylko na własną miarę i sposób, czyli
przez sztukę, piękno, przepych, prostotę. A poza tym, nie od tego zależy
chwała Boga, w jakiej monstrancji się Go ukazuje, lecz od tego, kto na Niego
patrzy, jak patrzy i jak kocha. Jeśli świątynie buduje się bez miłości, jeśli
obrazy maluje się bez pokory, a monstrancje złoci kosztem ludzkiej krzywdy,
nie cieszą one Bożego Serca, a i nasze oczy wyczuwają fałsz. Dalej
zastanawiamy się, po co Kościołowi radio, telewizja, prasa, księgarnie,
wydawnictwa... Przecież Bóg nie potrzebuje kampanii reklamowych ani
specjalnego zaplecza technicznego. Owszem, prawda nie musi być krzykliwa,
bo prawda nie przekonuje siłą głosu, lecz siłą argumentów. Ale zarazem
prawda chce dotrzeć i oświecić wszystkich ludzi, chce nas ubogacić, uczynić
lepszymi. I dlatego wykorzystuje wszelkie godziwe sposoby, wszystkie
zdobycze ludzkiej myśli, by mogła zapadać w ludzkie serca i umysły, by
przemieniać je swoją mocą.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

