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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XIX Niedziela Zwykła - 09.08.2015/
Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serować będą ciasta z których dochód
przeznaczony jest na wyposażenie świetlicy środowiskowej.
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 przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Prawdę wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została
wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa, ogłosił
papież Pius XII w 1950 roku. Msze św. w porządku niedzielnym. Podczas
każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów. Taca z tej uroczystości
przeznaczona jest na odbudowę kościołów w naszej diecezji.
4. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej siostry
zakonne ze zgromadzenia Sióstr Magdalenek. Podzielą się one swoim
świadectwem i będą przeprowadzać zbiórkę do puszek dla dzieci
niepełnosprawnych, którymi się opiekują.
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 850 zł + 400 Euro. Zapisy w
zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Plan wywieszony jest gablotach,
można go również pobrać w zakrystii.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele
innych artykułów w promocyjnych cenach
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Mateusz Psalmister zam. Bolesławiec
Klaudia Jędrzejewska zam. Stronie Śląskie
- Krzysztof Stanisław Bugajski zam. Stronie Śląskie
Agnieszka Katarzyna Jasnowska zam. Stronie Śląskie
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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.

Wniebowzięcie N.M.P
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat
naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo
niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w
konstytucji
apostolskiej Munificentissimus
Deus:
"...powagą
Pana
naszego
Jezusa
Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,
ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga,
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego
życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały
niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105) Orzeczenie to
papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w
obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów
wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy
przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na
ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest
nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele
uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem
potwierdził i usankcjonował Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała
swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili
zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele
katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na
Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla
uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej,
przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII.
Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę uroczystość
procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię i oktawę.Z pism św.
Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w Galii istniało to święto już w VI
w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to święto,
używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to "jedyna tajemnica, jaka się stała
dla ludzi - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy
słowa: "Tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie trzyma w
zamknięciu skała grobowa".U Ormian uroczystość Wniebowzięcia Maryi rozpoczyna
nowy okres roku kościelnego. Liturgia ormiańska na ten dzień mówi m.in.: "Dziś
duchy niebieskie przeniosły do nieba mieszkanie Ducha Świętego. (...) Przeżywszy
w swym ciele życie niepokalane, zostałaś dzisiaj owinięta przez Apostołów, a przez
wolę Bożą uniesiona do królestwa swojego Syna". W liturgii abisyńskiej, czyli
etiopskiej, w tę uroczystość Kościół śpiewa: "W tym dniu wzięte jest do nieba ciało
Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, naszej Pani".15 sierpnia obchodzą
pamiątkę tej tajemnicy również Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici. Kalendarz
koptyjski pod dniem 21 sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała Matki Bożej do nieba.

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

