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Dzisiaj z polecenia ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się zbiórka do puszek na
rzecz kościołów uszkodzonych przez huragan.
We wtorek – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Uroczysta Msza
Święta na rozpoczęcie tego roku zostanie odprawiona w naszym kościele we wtorek
o godzinie 8.00. Na wspólną modlitwę zapraszamy wszystkich związanych ze szkołą,
a więc dzieci i młodzież oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także
pracowników administracji szkoły, gdyż nowy rok powinno się rozpocząć z Panem
Bogiem. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego
zachęcamy też do przystąpienia do sakramentu pokuty. Okazja do spowiedzi od
godziny 7.30.
We wtorek przypada też 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w
tym dniu o modlitwie za ofiary tej wojny oraz o pokój na świecie. W tym też dniu
przypadają imieniny zmarłego ks. Proboszcza Bronisława Szymulii. Po Mszy św.
udamy się pod pomnik gdzie będziemy prosić dobrego Boga o wieczną nagrodę
w niebie dla ks. Bronisława.
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 tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
- w czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta – podczas jej trwania okazja do
spowiedzi świętej
- w piątek od godziny 17.00 spowiedź święta. O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią
św. wynagradzającą
- w sobotę do południa księża odwiedzą swoich chorych. Po Mszy św. wieczornej
Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
W sobotę o godzinie 12.00 w salkach odbędzie się próba Scholii Parafialnej.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli
rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie przyborów
szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy Rodziców i dzieci z tornistrami.
Na prośbę Akcji Katolickiej informujemy, że sprzedaż ciast odbędzie się w II
niedzielę września tj. 13.09.
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:
- Bartosz Piotr Pura zam. Wrocław
Aleksandra Wiktoria Wawiel zam. Stronie Śląskie
- Marcin Piotr Kuziel za. Stronie Śląskie
Marta Edyta Kowalczyk zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Problem zła i grzechu dotyka jakoś każdego człowieka. Wbrew pozorom, sumienie
jest dosyć trudno przekupne i człowiek nie potrafi długo żyć w poczuciu winy.
Próbuje się więc jakoś z tym poczuciem uporać, próbuje się oczyszczać,
usprawiedliwiać i wybielać. Byle tylko zaznać wewnętrznego pokoju,
a przynajmniej jego namiastki w postaci stworzenia pozorów porządności. Metody
są różne. Jedni wmawiają sobie, że wszystko wolno i że nic nie jest grzechem, że
takie pojęcie w ogóle nie istnieje, więc nie ma się czym przejmować. Wymaga to
jednak rezygnacji z pojęcia absolutnej prawdy i dobra, a więc i wszelkiej religii,
etyki, prawa i zasad. Na tym polega etyczny liberalizm – produkt najgorliwiej
importowany z Zachodu. Inni próbują szukać dla siebie rozmaitych okoliczności
łagodzących i usprawiedliwień: a to, że wszyscy tak robią, że nie było innego
wyjścia, albo że nie wyrządza się nikomu krzywdy. Jest to dość krótkowzroczne,
bo prawda moralna szybko wychodzi na jaw i daje znać o sobie w postaci
niepokoju sumienia, który trzeba zagłuszać nowymi wykrętami. Ale przynajmniej
człowiek taki próbuje jakoś ratować swój obraz Boga, niestety, wypaczony. Ma
jednak dla siebie otwartą drogę nawrócenia i powrotu, gdyż żywe jest w nim
poczucie zła, grzechu i winy – nie wie tylko, co z tym zrobić. Jeszcze inni próbują
naginać prawo moralne do własnych potrzeb. Nie rezygnując więc z moralności
i przykazań, lecz podmieniają je na takie, które im pasują i pozwalają wydawać
się we własnych oczach bezgrzesznymi i doskonałymi. W ten sposób utwierdzają
się w samozadowoleniu, zakłamaniu i zamykają sobie coraz szczelniej drogę
nawrócenia. Bo z czegóż tu się nawracać, skoro się skrupulatnie wypełnia
ustanowione na własny użytek zasady? Dokładnie na tym polega obłuda. Tej
obłudzie Chrystus wypowiedział bezpardonową walkę, gdyż ona najskuteczniej
odgradza człowieka od Boga murem pozorów i fałszywych wyobrażeń. Chrystus
rozbija je słowem prawdy o dobru i złu, ukazując prawdziwą ich naturę. Zło
moralne rodzi się w człowieku. Nie jest niczym zewnętrznym i niezależnym od
naszej woli i wyboru. To człowiek jest odpowiedzialny za zło, które czyni, za
swój grzech. Grzech jest dziełem człowieka, pochodzi z ludzkiego serca, ludzkiej
natury, zranionej przez grzech pierworodny. Wobec tego faktu jesteśmy całkowicie
bezsilni. Chrystus chce, abyśmy to uznali, byśmy przyznali się do swej grzeszności
i powierzyli ją Jemu, Jego przebaczeniu i miłosierdziu.

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

