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/XIV Niedziela Zwykła - 03.07.2016/
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowo
mianowanego wikariusza naszej parafii ks. Marcina
Januszkiewicza . Życzymy mu błog., Bożego, wszelkich
potrzebnych łask i opieki Matki Najświętszej Patronki naszej
wspólnoty.
Dzisiaj w I niedzielę
miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlimy się o dobre przeżycie
czasu wakacji. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować
będą ciasto z których dochód będzie przeznaczony na wyposażenie
świetlicy środowiskowej.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich parafian
na wspólną modlitwę różańcową.
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.
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
491 ofiar na kwotę 62 tys. 300 zł.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Tomasz Piotrowski zam. Wrocław
Sabina Oliwia Rutowicz zam. Stronie Śląskie
- Dawid Owczarek zam. Stronie Śląskie
Elżbieta Sołtysik zam. Stefanowo

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
W rzadko którym fragmencie Pisma św. lepiej widać, jak Bóg ceni i szanuje
człowieka, zapraszając go do współpracy w swoim dziele. Bóg w swoim żniwie, czyli
dziele głoszenia Ewangelii i zbawienia człowieka, nie chce obyć się bez nas, lecz
korzysta z naszego zaangażowania. Uwzględnia przy tym wszystkie
uwarunkowania i właściwości ludzkiej natury. Wie na przykład, że źle się pracuje
w pojedynkę, więc wysyła uczniów po dwóch, aby się wzajemnie wspierali
i mobilizowali. Wie, że grozi im pokusa dostosowania się do praw i zwyczajów,
jakimi rządzi się świat, dlatego każe im iść jak owce między wilki, rezygnując ze
wszystkich ludzkich zabezpieczeń, bo „kto mieczem wojuje, od miecza ginie”;
lepszym orężem jest pokój, a zabezpieczeniem wiara. Wie, że łatwo zbacza się
z obranej drogi i rozprasza na różne cele, i dlatego każe się skoncentrować na
jednym. Wie, że zbytnia troska o środki do pracy, przeszkadza nieraz samej
pracy i powoduje jej bezowocność, więc wymaga ubóstwa. Wie, że człowiek lubi
gonić za popularnością, odmianą i jest niecierpliwy, więc każe trzymać się jednego
miejsca, dopóki nie skończą zadania, a gdy praca nie rokuje nadziei na owoce,
każe nie tracić czasu. Wie wreszcie, że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy,
więc pozwala się nimi cieszyć, ale z zastrzeżeniem, że więź wiary i miłości
z Jezusem jest ważniejsza. W tym wszystkim widać wielką troskę Jezusa
o swoich uczniów i owocność ich pracy. Nie chce im robić złudzeń, lecz lojalnie
ostrzega o trudnościach: że nie będą przyjmowani, że ludzie będą ich atakować
i nie pozostawią w spokoju. Nie obiecuje im też zysku ani wielkiej zapłaty. Ale też
i nie dla zysku ich posyła. Najważniejsze jest zadanie: głoszenie Ewangelii,
wsparte znakami Bożej miłości i opieki. Jedno jest od drugiego nieodłączne. Bóg
jest Bogiem miłości i dobroci, troszczy się o swoje dzieci. Cudy uzdrowień
fizycznych i duchowych, są znakiem wyzwolenia z gorszych i groźniejszych
tarapatów: z grzechu. A wszystko to zapowiada zbliżanie się Królestwa Bożego.
Ewangelia, czyli Dobra Nowina, to właśnie ogłaszanie tej radosnej wiadomości:
Bóg o was nie zapomniał! Pomimo waszych grzechów, kocha was tak bardzo, że
daje wam dostęp do swego Królestwa. Kto zaufa Chrystusowi znajdzie w Nim
zbawienie, pomoc, przebaczenie i pokój.

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

