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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXI Niedziela Zwykła - 23.08.2015/
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
2. Jutro swoje urodziny będzie obchodził nasz ks. Proboszcz Ryszard.
Życzymy naszemu Jubilatowi błog., Bożego, obfitości Bożych łask i opieki
Matki Bożej – Patronki naszej Wspólnoty. Uroczysta Msza Świętą jutro o
godzinie 18.00.
3. W środę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie każdej Mszy
św., które będą odprawione o godzinie 9.00 i 18.00 odnowienie Ślubów
Jasnogórskich.
4. 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.
5. W sobotę o godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza Święta z okazji 40 –
lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Brylant”.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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 Piotr Pura zam. Wrocław
Aleksandra Wiktoria Wawiel zam. Stronie Śląskie
- Marcin Piotr Kuziel za. Stronie Śląskie
Marta Edyta Kowalczyk zam. Stronie Śląskie
1.

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
Trochę zaskakujące jest zakończenie Eucharystycznej mowy Jezusa. Wydawać
by się mogło, że powinno być w niej więcej o Komunii św., o potrzebie
przystępowania do sakramentów. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni z licznych
kazań i nauk rekolekcyjnych. Tymczasem w swoim pouczeniu o Eucharystii,
Jezus większy nacisk położył na wiarę, na zaufanie i więź z Bogiem, niż na
samo „jedzenie Komunii św.” Punktem kulminacyjnym tej sceny jest jej
zakończenie: chwila próby wiary, której zostali poddani Apostołowie. Wielu
uczniów Jezusa nie przeszło tej próby pomyślnie. Za trudna im się wydawała
mowa Jezusa. Nie potrafili jej pojąć ani przyjąć. Może zbyt ufali sobie, swojej
logice i wyobrażeniom? Może za mało znali Jezusa, za mało Go kochali, za
daleko byli od Niego? Może za mało było w nich życia duchowego, a za dużo
„cielesności”? Nie chodzi tu oczywiście o cielesność fizyczną, która jest przecież
nieodłącznym składnikiem człowieczeństwa i pochodzi od Boga, ale o styl
życia według wzoru tego świata, czyli przeciwnie do woli Bożej. Ludzie
„cieleśni” to ci, którzy bardziej cenią sobie to, co ziemskie, ich własne, grzeszne,
aniżeli to, co proponuje nam Bóg. Życie duchowe rodzi się ze słuchania Słowa
Bożego. Prawdopodobnie wielu z nas doświadczyło kiedyś tego, jak pogłębia
się w nas życie wiary i modlitwy, jak lekko i radośnie przychodzi nam
zachowywać naukę i przykazania Chrystusa, gdy zaczynamy ściślej obcować ze
Słowem Bożym, gdy częściej sięgamy po Pismo św. i nie tylko je czytamy, ale
także rozważamy i próbujemy na nie odpowiadać. To właśnie Słowo Boże
przyjęte z wiarą, jest w nas źródłem życia Bożego. Bez Słowa Bożego nie ma
ani wiary, ani prawdziwej pobożności, ani życia chrześcijańskiego. Trzeba to
mocno podkreślić, bo wielu ludzi poprzestaje na pobożności, polegającej na
samym tylko pomnażaniu praktyk dewocyjnych czy sakramentalnych:
powtarzaniu różnych formułek, pacierzy, litanii, koronek, nabożeństw.
W oderwaniu od Słowa Bożego stają się one jałowe i zatracają swój pierwotny
sens. Owszem, chodzi się wtedy za Chrystusem, ale duchem jest się od Niego
daleko – tak jak ci uczniowie, którzy odeszli, bo nie mieli autentycznej wiary
ani życia Bożego.

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

