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1.

Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie
o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność
oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.
2. We wtorek przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią świętego Franciszka
z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski
uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie
parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten można uzyskać w czasie od południa 1
sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania
kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez
nas nie naprawione.
3. 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.
4. W pierwszy czwartek miesiąca, przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya,
patrona wszystkich proboszczów, którego wspomnienie liturgiczne przypada akurat
tego dnia, w modlitwach będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz prosić o
liczne i święte powołania kapłańskie. Godzina Święta o godzinie 17.00 podczas jej
trwania okazja do spowiedzi.
5. W pierwszy piątek miesiąca będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak
miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę
nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do
pierwszopiątkowej spowiedzi świętej w naszym kościele od godziny 17.00.
6. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego.
Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej.
7. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji wszystkich wypoczywających na
wakacjach i urlopach, a także za pątników udających się z pielgrzymką na Jasną
Górę. W tym też dniu Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą cista i napoje
z których dochód będzie przeznaczony na wyposażenie świetlicy środowiskowej.
8. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów udających się na Jasną
Górę przez cały czas trwania pielgrzymki tj. od 02 do 9 sierpnia o godzinie 17.30.
9. 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.
10. 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.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Łukasz Szymon Bryg zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Szpocińska zam. Wrocław

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

Komentarz do dzisiejszej liturgii słowa
Temat, jaki podają czytania dzisiejszej niedzieli, dotyczy wartości
rzeczywistości ziemskich — życia, pracy, mienia itd. — i zachowania się
chrześcijanina wobec nich. Pierwsze czytanie (Koh 1, 2; 2, 21-23) podkreśla
marność, to znaczy niestałość rzeczy ziemskich, przemijających z szybkością
wiatru: „Marność nad marnościami — wszystko marność”. Życie człowieka jest
krótkie, przemija; jego praca i mądrość mogą najwyżej zapewnić mu duże
dziedzictwo, lecz kiedyś będzie zmuszony opuścić je. Dlaczego więc tak bardzo
się trapić? „Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu?” (tamże 2, 22).
Cóż znaczą jego dni obciążone cierpieniem, troskami i noce bezsenne? Czytany
dziś fragment nie daje na to odpowiedzi, lecz akcentuje, że życie człowieka
przeżyte tylko dla siebie samego, w oderwaniu od Boga i od wyższego celu, ma
zupełnie znikomą wartość. Już w Starym Testamencie, a szczególnie w Księdze
Mądrości, która mówi o nieśmiertelności człowieka, znajduje się rozwiązanie tego
trapiącego problemu. Lecz dopiero Nowy Testament daje ostateczną odpowiedź:
wszystkie rzeczywistości ziemskie mają wartość jedynie w odniesieniu do Boga,
a więc wtedy, kiedy są używane według takiego porządku, jakiego On sobie życzy.
Wspomina o tym drugie czytanie (Kol 3, 1-5. 9-11) w znanych słowach św. Pawła:
„Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze...
dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (tamże 1-2). Chrześcijanin
odrodzony przez chrzest do nowego życia w Chrystusie wie, że jego
przeznaczenie nie zamyka się w kręgu doczesności i że chociaż ma się zajmować
obowiązkami obecnego życia, jego serce powinno być zwrócone do celu
ostatecznego: życia wiecznego w wiecznej łączności z Bogiem. Nie oczekuje wiec
od życia ziemskiego tej szczęśliwości, jakiej ono nie może mu dać, a jaką może
znaleźć w Bogu. A zatem będzie umiarkowanie używał dóbr doczesnych i potrafi
umartwiać namiętności, pragnienia przewrotne, pożądliwość (tamże 5), by umrzeć
grzechowi, który odrywa go od Boga, żyć „z Chrystusem w Bogu” (tamże 3). Lecz
bezpośrednia odpowiedź na pierwsze czytanie znajduje się w Ewangelii z dnia (Łk
12, 13-21), a jest nią stanowcza odmowa Jezusa, wezwanego by wziął udział
w podziale dziedzictwa. On przyszedł dać życie wieczne, a nie zajmować się
dobrami przemijającymi, które nie zapewniają żadnej trwałości istnieniu
człowieka. „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości — mówi Pan — bo nawet
gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia” (tamże
15). I dołącza zaraz przypowieść o nierozumnym bogaczu, by na konkretnym
przykładzie okazać mądrość udzielonej przestrogi. Człowiek zebrał z pola zbiory
tak obfite, że nie miał gdzie ich złożyć. Lecz kiedy zastanawia się nad budową
nowych spichlerzy i postanawia używać długo tych dóbr, Bóg wzywa go do zdania
sprawy i mówi do niego: „Komu przypadnie to, coś przygotował?” (tamże 20).

