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przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca. Swoimi modlitwami
obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak
i zmarłych.
W środę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród
Wybrany na przyjście Zbawiciela. Msze Święte o godzinie 7.00
i 18.00.
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 piątek – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Młodzież
i dzieci szkolne oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców,
a także pracowników administracji miejscowych szkół, zapraszamy
na Mszę Świętą dziękczynną, która zostanie odprawiona w piątek
o godzinie 8.00. Okazja do spowiedzi od godziny 7.30.
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 wpłynęło 220 ofiar na kwotę 28 tys. 700 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.
Informujemy, że decyzją ks. Biskupa Ignacego Deca z dniem
27.06.15 zostaje odwołany ze stanowiska wikariusza naszej
parafii ks. Łukasz Kowalczuk Ks. Łukaszowi dziękujemy za
4
letnią
pracę
w
naszej
wspólnocie
i
życzymy
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej na nowej
parafii.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Konrad Łukasz Bednarczuk zam. Stronie Śląskie
Ewa Danuta Kaniewska zam. Kędzierzyn Koźle
- Krzysztof Paweł Pliniewicz zam. Stronie Śląskie
Joanna Drozdowska zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Chyba żaden fragment Ewangelii nie zestawia tak wyraziście ludzkich
i boskich cech Jezusa. Najpierw czytamy, że Jezus cały dzień nauczał tłumy.
Możemy więc wyobrazić sobie Jego zmęczenie, gdy przez wiele godzin,
w upale, spragniony napoju i odpoczynku, przyjmował ludzi, okazywał im
zainteresowanie, pomagał. Nie ma więc co się dziwić, że wieczorem chciał się
oddalić od tłumów i wypocząć. I nic też dziwnego w tym, że w łodzi kołysanej
falami twardo usnął. Ale łagodne fale pod wpływem wiatru, szybko zamieniły
się w groźne bałwany, zalewające łódkę. Apostołowie przerazili się nie na
żarty, zaczęli gorączkowo wylewać wodę z łodzi, by ratować się przed
zatonięciem. Pewnie nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Być może,
burza była dla nich zaskoczeniem, choć przecież jako rybacy z Jeziora
Galilejskiego, powinni znać jego zasadzki i niespodzianki bardzo dobrze. Ale
Jezus był tak zmęczony, że nawet groźna burza Go nie obudziła. Chyba
słusznie uczniowie mieli do Niego pretensje, że się nimi nie interesuje. Cały
dzień miał czas dla wszystkich, a teraz, gdy grozi im śmierć, beztrosko sobie
śpi. Kiedy więc Go budzili, byli nie tylko przerażeni, ale też i źli. I trudno się
im dziwić. Chociaż byli świadkami rzeczy niezwykłych – uzdrowień,
egzorcyzmów, ale pod wpływem szalejącej wichury wspomnienia te stały się
jak nierealny sen. W obliczu niebezpieczeństwa realne były tylko fale
i naczynia do wylewania wody. I to, że jeden z nich bezczynnie spał, gdy inni
walczyli o życie. W tym momencie widzieli w Jezusie tylko człowieka i dwie
dodatkowe ręce do pracy. Gdy wyrwany ze snu Jezus, bez wysiłku uporał się
z wichrem i kipielą, pierwszą rzeczą, jaką uczynił, było udzielenie Apostołom
ważnej lekcji. O wiele groźniejszy od burzy był ich brak wiary. To wskutek
braku wiary ogarnął Apostołów strach. Brak wiary powoduje bowiem
osamotnienie człowieka wobec świata, a zwłaszcza śmierci. Bo cóż może
człowiek w obliczu ogromu wszechświata i swego nieuchronnego końca, jeśli
nie ma Boga, jeśli się w Niego nie wierzy? Człowiek podejmuje wtedy
rozpaczliwą walkę o ratowanie siebie, ale nadaremnie. Bo samemu nie można
się zbawić.

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

