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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XVII Niedziela Zwykła - 26.07.2015/
1. Dzisiaj na parkingu obok kościoła odbędzie się błogosławieństwo
kierowców i pojazdów mechanicznych po każdej Mszy Świętej.
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 sobotę jako I miesiąca po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski.
Zapraszamy ze świecami.
4. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca 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.
5. Na prośbę Akcji Katolickiej informujemy, że sprzedaż ciast i napojów
odbędzie się w drugą niedzielę sierpnia tj. 09.08.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze
i wiele innych artykułów w promocyjnych cenach
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Oktawian Tadeusz Oberski zam. Radków
Justyna Paulina Rudzka zam. Stronie Śląskie
- Mateusz Psalmister zam. Bolesławiec
Klaudia Jędrzejewska zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Przez pięć najbliższych niedziel usłyszymy w kościele wyjątkowo nie
Ewangelię wg św. Marka, lecz kolejne fragmenty 6 rozdziału św. Jana. Jest
to tzw. Wielka Mowa Eucharystyczna Jezusa, która miała miejsce po
cudownym rozmnożeniu chleba. Jezus wykorzystał tę okoliczność, aby
pouczyć swoich słuchaczy – i nas – o Pokarmie na życie wieczne. Zauważmy,
że najpierw Jezus uczynił wyraźny znak, a następnie wyjaśnił jego znaczenie.
Trzeba to mocno podkreślić, ów „dydaktyczny” wymiar cudów Jezusa. Nie
chciał On bowiem tylko zaspokajać naszych ziemskich potrzeb – bo to możemy
zrobić sami, lecz chciał wskazać na coś więcej, na to, czego sami nigdy byśmy
nie odkryli, a tym bardziej nie zrozumieli ani nie dokonali. Eucharystia
całkowicie przekracza nasze możliwości pojmowania i tworzenia. Jest Ona
wyłącznym darem Boga, niczym przez nas nie zasłużonym. I pomyśleć, że my
jeszcze nie chcemy tego daru przyjąć! Ale przejdźmy do dzisiejszego tekstu.
Opis wyraźnie nawiązuje do wędrówki Izraelitów przez pustynię z Egiptu do
Ziemi Obiecanej. Jezus, podobnie jak kiedyś Mojżesz, prowadzi tłum do
Królestwa Bożego, obiecanego przez Ojca. To właśnie Królestwo Boże,
zbawienie, jest ostatecznym celem naszej wędrówki i wszelkich starań.
Wędrówka ta jest zapoczątkowana Paschą, czyli przejściem od jednego
sposobu życia – ziemskiego, na wzór tego świata – do nowego życia,
w wierze. Dziś tą Paschą jest sakrament chrztu, potwierdzony potem dojrzałą
decyzją wiary. Z tą chwilą chrześcijanin wyrusza w swoją życiową drogę do
Boga. W tej wędrówce nie idziemy sami, lecz jesteśmy prowadzeni przez
Jezusa. To On nam towarzyszy, wskazuje drogę i troszczy się o najważniejsze
sprawy. Człowiek jest nieraz za słaby, aby zaradzić wszystkim potrzebom
i sprostać trudnościom pustynnej drogi życia. Ale zawsze możemy liczyć na
Jezusa. Czytamy, że wtedy uzdrowił chorych, a zaraz potem rozmnożył chleb.
To nie znaczy, że będzie odtąd wyręczał służbę zdrowia, rolników i piekarzy.
Leczenie i chleb to są zadania dla nas. Jednakże wtedy cudy Jezusa były
znakiem, że nie jesteśmy Bogu obojętni i że wie On o wszystkich naszych
brakach. To, czego nie jest w stanie zrobić człowiek, to czyni Bóg.
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