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Dzisiaj w I niedzielę 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.
Dziś można uzyskać odpust Porcjunkuli, czyli odpust związany z postacią świętego
Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie takiej intencji, stan
łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz
nawiedzenie kościoła parafialnego.
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 czwartek – pierwszy w tym miesiącu – święto Przemienienia Pańskiego. Msza
Święta w naszym kościele o godzinie 18.00. Godzina święta z racji pierwszego
czwartku miesiąca – o godzinie 17.00. Gorąco zachęcamy parafian i gości do
uczestnictwa w świątecznej Eucharystii.
W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00.
W piątek do południa ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych.
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.
W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serować będą ciasta z których
dochód przeznaczony jest na wyposażenie świetlicy środowiskowej.
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.
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.
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 850 zł + 400 Euro. Zapisy w zakrystii, bądź w kancelarii
parafialnej. Plan wywieszony jest gablotach, można go również pobrać w zakrystii.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane kwiaty.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, dwumiesięcznik
„Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów
w promocyjnych cenach
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Mateusz Psalmister zam. Bolesławiec
Klaudia Jędrzejewska zam. Stronie Śląskie
- Krzysztof Stanisław Bugajski zam. Stronie Śląskie
Agnieszka Katarzyna Jasnowska 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
Żydzi nie rozumieli, co chciał im powiedzieć Jezus. A właściwie coś tam piąte przez
dziesiąte chwytali, ale nie potrafili tego złożyć w jedną całość, albo – co jest chyba
bardziej prawdopodobne, nie chcieli tej całości zaakceptować. Wynikało z niej
bowiem, że Jezus jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Dowodów i argumentów na
to było sporo. To nie znaczy, że były one absolutnie pewne i przekonywujące; przecież
Apostołowie też nie mieli stuprocentowej pewności. Jednakże wystarczyły one, aby
dać każdemu sporo do myślenia. I tu zaczyna się zasadniczy problem, także i nasz,
współczesny. Przecież my też mamy coś do myślenia o Jezusie, też mamy swoje
pytania i wątpliwości. Problem jest taki: za czym, jakim tropem, za jakimi
wskazówkami i przesłankami w tym myśleniu pójdziemy. Możliwości są zasadniczo
dwie: albo pójdziemy drogą tego świata, jego kategorii i logiki; albo też pozwolimy się
pociągnąć Ojcu, który jest w niebie. Ten świat nam podpowiada: przecież to nie może
być Bóg, to niemożliwe! To tylko zwykły człowiek, może trochę wybitniejszy, a może
tylko sprytniejszy, ale tylko człowiek. Dlaczego miałbym Go słuchać, albo coś dla
Niego poświęcić? Co On mi może dać? Nie potrzebuję Go, nie muszę Mu wierzyć ani
być posłuszny! Znamy to chyba, co? Może trochę inaczej to sobie formułujemy, ale
ostatecznie na to samo wychodzi: poradzę sobie sam, bez Boga, bez sakramentów,
mszy, kościoła. To tylko wymysły księży, a ja ich nie chcę słuchać! Za postawą tą
kryje się wiele niepokoju, który próbuje się jakoś zagłuszyć. Dlatego wątpliwości te
pokrywa się hałaśliwą napastliwością. W ten sposób przeciwnicy Boga chcą znaleźć
dla siebie sprzymierzeńców i popleczników w buncie przeciw Bogu, w echu swego
głośnego sprzeciwu chcą znaleźć potwierdzenie swych wątpliwych racji, chcą
krzykiem przekonać samych siebie, że słuszność jest po ich stronie. Ale daremny trud:
pokoju serca i pewności umysłu nie przybywa od samych tylko decybeli. Za to
przybywa agresji, złości, nienawiści. Do czego to prowadzi – chyba dobrze wiemy.
Ale jest i druga droga myślenia: zaufać Bogu Prawdy i Jego Słowu. Jest to Słowo
Życia, bo dzięki niemu człowiek zaczyna pewniej i lepiej żyć. Przestaje się lękać
i gorączkowo walczyć o siebie, bo wie, że może śmiało i całkowicie zawierzyć swój
ratunek Bogu. Właśnie w ten sposób pociąga nas Ojciec: ukazuje, że jest wyjście
z pułapki śmierci. Właśnie po to posłał Jezusa: aby w Nim dać nam nadzieję
zmartwychwstania.

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

