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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XIII Niedziela Zwykła - 26.06.2016/
1. W środę uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze
Święte w naszym kościele o godzinie 9.00 i 18.00. Składka na tacę
będzie przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji
papieża.
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. Do środy nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej modlitwy
wielbiącej Boże Serce
4. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi świętej od godziny
17.00. O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
5. W sobotę do południa księża odwiedzą chorych. W sobotę Różaniec
Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
6. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się o dobre
przeżycie czasu wakacji. Także w przyszłą niedzielę Członkowie
Akcji Katolickiej serwować będą ciasto z których dochód będzie
przeznaczony na wyposażenie świetlicy środowiskowej.
7. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie
wakacyjnym /od czwartku 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.
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. 100 zł.
9. Informujemy, że decyzją ks. Biskupa Ignacego Deca z dniem
29.06.16 zostaje odwołany ze stanowiska wikariusza naszej
parafii ks. Sebastian Oliszewski.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
11. 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
Jezus musiał mieć zaiste anielską cierpliwość, żeby wciąż na nowo tłumaczyć
i korygować postawy Apostołów, uczniów i tłumów. Jego słowa i nauczanie były
bowiem różnie rozumiane i interpretowane przez ludzi, często zupełnie na opak.
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam właśnie kilka takich „niezrozumień”
i sprostowania Jezusa. Największy kłopot był z Apostołami, i to tymi najlepszymi:
Jakubem i Janem. Byli oni bardzo gorliwi, ale ich gorliwość nie była przemieniona
i poddana Duchowi Świętemu. Była ona ciągle pozostałością „poprzedniego
systemu” czyli prawu starotestamentalnemu. Prawo to było bardzo niedoskonałe
w poszczególnych przepisach, ale jeśli zabrakło mu ducha miłości, stawało się
wręcz okrutne. Jezus przyszedł, żeby tego właściwego ducha przywrócić i w ten
sposób wypełnić prawo właściwą treścią, zamierzoną od wieków przez Boga, ale
zapoznaną przez ludzi. Jakoś trudno przychodziło Żydom pamiętać o dwóch
najważniejszych przykazaniach miłości, za to lubowali się w stosowaniu prawa
zemsty, potępienia, ekskomuniki, segregacji religijnej, przepisów szabatnich itp.
Apostołowie też nie byli od tego wolni. I dlatego ich pierwszą reakcją na
nieżyczliwość Samarytan, było pragnienie zemsty, wyrażone w okrutnym
przekleństwie. Nie potrafili jeszcze zrozumieć, że pojednanie, zgodę i wzajemne
zrozumienie, można osiągnąć tylko przez przebaczenie, łagodność, cierpliwą
miłość i okazanie dobroci. Taką metodę stosował Jezus, ale musiało upłynąć
jeszcze dużo czasu, zanim przekonali się do niej i nauczyli praktykować Jego
uczniowie. A my dzisiaj? Druga lekcja była równie trudna do zrozumienia: Jezus
nie wyznacza nam tu na ziemi żadnego miejsca ani celu, na którym moglibyśmy ze
spokojem poprzestać. Jego życie i życie Jego uczniów jest ciągłą, nieustającą
pielgrzymką do Boga, szukaniem i wypełnianiem Jego woli. Jej cel jest poza tym
światem i dlatego nie można liczyć, że już tu, w tym życiu, chrześcijanin zaspokoi
wszystkie swoje potrzeby i aspiracje. Nie, ostateczne spełnienie dokona się
dopiero w Bogu, w wieczności. I jeśli zabraknie nam teraz ducha wiary, jeśli
skupimy się tylko na tym życiu i jego powabach, to zawsze pozostanie w nas
niedosyt i zawiedzione nadzieje. Bo tu, na ziemi, Jezus niczego pewnego nam nie
obiecuje.

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

