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/XII Niedziela Zwykła - 19.06.2016/
1. Dzisiaj przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontów.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
połączona z nabożeństwem czerwcowym, a po niej Msza św. wieczorna
– zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30
zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową.
3. W czwartek obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie
i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o
własne rodziny.
4. Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek, 24
czerwca podczas Mszy Świętej o godzinie 8.00 podziękujemy dobremu
Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i
nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy
na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Okazja do spowiedzi od godziny 7.30.
5. W piątek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
To poza Jezusem i Jego Matką, Maryją, jedyny Święty, którego
ziemskie narodziny czcimy w liturgii. Przez jego wstawiennictwo
pragniemy modlić się o łaskę bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa
Chrystusa. Zapraszamy do udziału w Eucharystii o godzinie 8.00
i 18.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
6. Trwają nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej modlitwy
wielbiącej Boże Serce
7. Parafia organizuje pielgrzymkę na spotkanie z Ojcem Świętym
w Częstochowie w dniu 28.07. Zapisy w zakrystii.
8. 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
489 ofiar na kwotę 62 tys. 300 zł.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Tomasz Piotrowski zam. Wrocław
Sabina Oliwia Rutowicz zam. Stronie Śląskie
- Dawid Owczarek zam. Stronie Śląskie
Elżbieta Sołtysik zam. Stefanowo

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
W tym słynnym dialogu z dzisiejszej Ewangelii, Jezus przeprowadził swoisty
sondaż: za kogo uważają Go ludzie. Wyniki tego sondażu były potrzebne Jezusowi
do trzech celów: do przetestowania wiary Apostołów, do sprostowania błędnych
wyobrażeń Mesjasza i do ukazania ideału chrześcijańskiego życia. Cele te są
nadal aktualne i warto dać Chrystusowi szansę, aby mógł je zrealizować względem
nas samych. Spróbujmy więc przeprowadzić wspólnie ten eksperyment. W
punkcie wyjścia zbadajmy swoje przeciętne, bezrefleksyjne opinie o Jezusie.
A więc: Syn Boży, Zbawiciel, Bóg-Człowiek, Odkupiciel Człowieka, Druga Osoba
Trójcy Świętej… Są to oczywiście odpowiedzi poprawne, stoi za nimi autorytet
i wiara Kościoła. Ale są to zarazem odpowiedzi beznamiętne i martwe, odpowiedzi,
które nic nie kosztują, nie znaczą i na nic nie wpływają. Tymczasem Jezus chce,
aby ta odpowiedź była zarazem wyznaniem wiary, żeby coś z niej wynikało. I
dlatego w drugim etapie naszego eksperymentu spróbujmy zdobyć się na chwilę
modlitwy i refleksji, otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i pozwólmy, aby
teraz On podsunął nam odpowiedź. Być może, będzie ona brzmiała identycznie co
do słów, ale zawartość treściowa każdego słowa prawdopodobnie będzie teraz
zupełnie inna. Nie będą to już bowiem tylko katechizmowe cytaty, lecz osobiste
wyznania wiary. Poznać je można po tym, że towarzyszy im miłość, ufność,
wewnętrzny pokój i radość, poczucie, że Jezus jest blisko i że nie jestem Mu
obojętny. Ale to jeszcze nie koniec. Takie osobiste wyznanie wiary trzeba
jeszcze rozwinąć poprzez refleksję i konfrontację ze Słowem Bożym. Owocem
tego będzie lepsza znajomość Boga, zbliżenie się do Prawdy. Albowiem wiara nie
wyczerpuje się tylko w poczuciu ufności, miłości i bezpieczeństwa. Wiara to
także poznanie prawdy o Bogu. Jeśli kogoś kocham, to będę pragnąć go coraz
lepiej poznać, wiedzieć, kim jest, co lubi, jakie ma poglądy, jak wygląda jego
życie. Tak samo jest z Jezusem. Kiedy doświadczę Jego żywej obecności, będę
chciał tę obecność zrozumieć, zobaczyć, co z niej wynika, dowiedzieć się czegoś
więcej o Nim. Jeśli spotkanie z Jezusem było autentycznym przeżyciem, a nie
tylko wzruszającym, uczuciowym seansem, powinno ono zaowocować pragnieniem
poznania Jezusa i Jego nauki. W przeciwnym razie grozi nam zamknięcie się
w subiektywnych emocjach, pogoń za wzruszeniami, egzaltacja i dziwactwo
religijne.

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

