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1.

Dziś, w piętnastą niedzielę w ciągu roku, liturgia słowa zwróciła naszą uwagę
na obowiązek apostołowania przez wszystkich członków Kościoła, w tym także
przez ludzi świeckich. Spotkania naszych parafian z gośćmi przybyłymi do nas
na wypoczynek stanowią dobrą okazję do wypełniania tego zadania.
2. 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.
3. W czwartek obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z góry Karmel, nazywane inaczej wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej.
4. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
5. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym /od 1
lipca do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku Mszy św. porannych nie będzie.
Kościół w tym okresie będzie otwarty codziennie od godziny 9.00. Kancelaria
parafialna w okresie wakacji czynna będzie tylko w soboty w wyznaczonych
godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św.
wieczornej.
6. 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 225 ofiar na kwotę 30 tys. zł.
7. Parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 25.09 – 04.10 2015 roku.
Na trasie pielgrzymki: Wenecja, Loreto, miejsca związane ze św. Ojcem Pio:
San
Giovanni
Rotundo,
Pietrelcina,
Capri,
Monte
Cassino,
Rzym
z nawiedzeniem grobu św. Jana Pawła II, Orvieto, Asyż, Florencja, Werona.
Pielgrzymka
bez
nocnych
przejazdów.
Koszt
zostanie
podany
w niedługim czasie. Zapisy w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
8. Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Pieszej Pielgrzymce Diecezji
Świdnickiej na Jasną Górę do tak zwanej grupy duchowego wsparcia. Zapisy w
zakrystii bądź u ks. Sebastiana. Przy zapisie można złożyć dobrowolną ofiarę
na rzecz pielgrzymki.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele
innych artykułów w promocyjnych cenach
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Bartosz Furtak zam. Stronie Śląskie
Justyna Roksana Jędrzejowska zam. Stronie Śląskie
- Oktawian Tadeusz Oberski zam. Radków
Justyna Paulina Rudzka zam. Stronie Śląskie

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy,
kolonie i przybywającym do naszej świątyni, życzymy
udanego, radosnego wypoczynku, ale też przypominamy, że nie
ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się manifestować
naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Epizod z dzisiejszej Ewangelii ukazuje wyraźnie, że Jezus miał ściśle określony plan
działania, który konsekwentnie realizował. Był to plan zakrojony na szeroką skalę,
zarówno organizacyjną, przestrzenną jak i czasową. Plan ten dotyczył nie tylko Jezusa
i Jego zadań, lecz całego Kościoła. Jest więc aktualny także i dziś. Warto się
zastanowić, czy jesteśmy mu wierni, ale może najpierw, czy w ogóle plan ten znamy. Jest
to chyba kluczowe pytanie dla Kościoła, bo odpowiedź na nie określa jego misję
w świecie. Bez jasno i precyzyjnie postawionego celu, będziemy tylko kluczyć po omacku
i wynajdywać sobie różne zastępcze zajęcia, do niczego nie prowadzące. Kościół musi
dobrze wiedzieć, czym i po co ma się zajmować, musi znać kryteria sprawdzające, czy
trzyma się właściwego kierunku. W pierwszym etapie realizacji plan obejmował
najbliższych uczniów Jezusa. Był to dla przyszłego Kościoła taki jakby poligon
doświadczalny, pierwsza praktyczna lekcja ewangelizacji, z której powinniśmy obficie
czerpać najogólniejsze zasady i dostosowywać je do aktualnych warunków. Na czym te
zasady polegają? Zobaczmy. Najpierw trzeba podkreślić, że to Jezus swoim osobistym
autorytetem i decyzją zgromadził i rozesłał Apostołów. W ten sposób zostaje obalone
chwytliwe, lecz z gruntu fałszywe hasło: „Jezus – tak, Kościół – nie!” Jeśli Jezus tak, to
i Kościół tak. Co najwyżej, można się zastanawiać, czy ja jako członek Kościoła jestem
wierny posłannictwu Jezusa, czy tworzę taki Kościół, jakim chciałby go widzieć Jezus.
Po drugie,: Jezus nie wysyłał nikogo samotnie, lecz w towarzystwie. W Kościele nie ma
miejsca na samotne „rajdy” i akcje w pojedynkę. Chrystus nie chce, żebyśmy się popisywali
swą indywidualną sprawnością czy wykazywali swoją niezbędność i niezastąpioność.
Działanie, które nie ma szans na kontynuację, dla którego nie przygotowano następców
i współpracowników, jest niepełne. Wynika stąd dla Kościoła pewne zadanie
wypracowania takich form posługi duszpasterskiej, które umożliwiłyby przekazywanie
i przejmowanie obowiązków np. przez kolejnych wikariuszy. Tej ciągłości i kontynuacji
nieraz zupełnie brakuje. Przyczyna leży najczęściej w braku jakichkolwiek
długofalowych planów i działań duszpasterskich w parafii. Oczywiście chodzi o plany
konkretne, realizowane i zakorzenione w danym środowisku, a nie tylko o ogólnikowe
stwierdzenia w rodzaju: „prowadzić ludzi do Boga”, bo to nic nie znaczy. Realizacja ta
wymaga specjalnego, trwałego podłoża, zaplecza. Jezus nakazał apostołom aby znaleźli
dla siebie dom – bazę, z której podejmowaliby szczegółowe zadania misyjne. O ile
wyposażenie na drogę mogłoby być dla uczniów zbędnym obciążeniem i balastem, o tyle
baza w terenie jest niezbędna.

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

