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1. Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta z których

dochód przeznaczony będzie na wyposażenie świetlicy środowiskowej.
2. Dzisiaj rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

kwartalne
dni
modlitw
za
dzieci,
młodzież,
rodziców
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Jutro przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na
pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus,
i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego
i Zmartwychwstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża
bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy
Świętej w naszym kościele jutro o godzinie 7.00 i 18.00.
We wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej
opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii.
Msze Święte o godzinie 7.00 i 18.00.
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 przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na
Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich,
którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju
na świecie.
W piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika,
patrona Polski, a także patrona młodzieży i wielu z nas. Dzieci szkolne,
młodzież zarówno gimnazjalną, jak i ze szkół ponadgimnazjalnych oraz
starszą zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną o godzinie 18.00.
W sobotę 19.09 o godz. 18.00 Mszą św. rozpocznie się kurs
przedmałżeński.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza
bocznego.
Z powodu braku dostatecznej liczby chętnych pielgrzymka do Włoch
zostaje odwołana.
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
280 ofiar na kwotę 36 tys. 200 zł.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty. Zapraszamy wszystkie panie dysponujące wolnym
czasem do pomocy przy sprzątaniu naszej świątyni w każdą sobotę po
Mszy Świętej porannej.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów w promocyjnych cenach

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Te kluczowe dla życia duchowego pytania, każdy człowiek musi sobie kiedyś
postawić. Kim jest dla mnie Chrystus? Ile On dla mnie znaczy? Co z tego
wynika dla mojego życia? No, można żyć także i bez zadawania sobie takich
pytań i jakoś to życie biegnie, ale wtedy oznacza to po prostu odpowiedź nie
tyle negatywną, co niechlujną i bezmyślną, a to także rzutuje na jakość naszego
życia. Bez jednoznacznego określenia swojego stosunku do Boga, do Chrystusa,
życie chrześcijanina staje się marną wegetacją. I jesteśmy chyba na co dzień
świadkami wielu takich wegetacji, smutnych namiastek wiary, religijnego
pozoranctwa, duchowej bezmyślności. Więc może trzeba by sobie to pytanie
postawić i jakoś się wobec Boga określić? Albo wierzę i ufam Mu, i jest On
moim Panem i Zbawcą; albo też nie chcę, by miał On z moim życiem cokolwiek
wspólnego i wtedy daję sobie spokój z religią i Kościołem. Byłaby to sytuacja
jasna i uczciwa, a Bóg potrafi to uszanować. Niestety, na ogół boimy się takiej
jednoznaczności i wolimy stosować zasadę: Panu Bogu świeczkę, a diabłu
ogarek, a raczej Panu Bogu ogarek. A wszystko wynika chyba z tego, że za
mało znamy Boga. W gruncie rzeczy nie wiemy, w co mamy wierzyć i komu
powierzyć swoje życie, i dlatego przychodzi nam to tak niemrawo. Zamiast
żywej wiary i osobistej relacji z Bogiem bliskim, znanym i kochanym, pozostają
z konieczności jedynie pewne zasady, obyczaje i obrzędy religijne: posty
piątkowe, kolęda, sporadycznie msze, a od wielkiego święta spowiedź. Ale
gdyby kogoś zapytać, po co to robi, nie potrafiłby odpowiedzieć, albo też
zdziwiłby się, po co w ogóle te pytania. Zresztą najprawdopodobniej
większość z nas potrafiłaby wyrecytować jakąś formułkę dotyczącą Pana
Jezusa: ostatecznie coś tam pamiętamy z lekcji religii. I prawdopodobnie
byłaby to formułka poprawna: że jest to Syn Boży, Zbawiciel. Formalnie
odpowiedź dobra, tyle tylko, że pusta, niewiele mówiąca. Święty Piotr
w pierwszym odruchu także udzielił takiej odpowiedzi.

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

