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Jutro przypada wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. To, poza
Maryją, jedyny Święty, którego w liturgii Kościoła czcimy zarówno w dzień
ziemskich, jak i niebiańskich narodzin. Zapraszamy na Msze Świętą o godzinie
18.00.
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.
W czwartek, 1 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny.
Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię Boże. Zapraszamy najmłodszych parafian,
ich rodziców, nauczycieli i katechetów na Eucharystię o godzinie 8.00, podczas
której będziemy modlić się o światło i dary Ducha Świętego w nowym roku. Okazja
do spowiedzi od godziny 7.30.
W tym również dniu przypada 77 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą
powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na
frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie
w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna. W
tym też dniu przypadają imieniny zmarłego ks. Proboszcza Bronisława Szymuli. Po
Mszy Świętej wieczornej udamy się przed grób ks. Bronisława.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca.:
- w czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta – podczas jej trwania okazja do
spowiedzi świętej
- w piątek od godziny 17.00 spowiedź święta. O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią
św. wynagradzającą. Od godziny 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
- w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej Różaniec
Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli
rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie przyborów
szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy Rodziców i dzieci z tornistrami.
Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasto
z którego dochód będzie przeznaczony na wyposażenie świetlicy środowiskowej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane kwiaty.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym do środy
Mszy św. porannych nie będzie. Kościół w tym okresie będzie otwarty codziennie od
godziny 9.00.
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:
- Ernest Artur Balicki zam. Stronie Śląskie
Anna Nowak zam. Bierutów

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w dzisiejszej Ewangelii Chrystus
daje nam pewną towarzyską poradę z zakresu savoir vivre’u, i to
poradę dosyć dwuznaczną: jak przy pomocy cwanego chwytu osiągnąć
prestiżową korzyść. Oczywiście, domyślamy się, że nie o to
Chrystusowi chodziło! Wręcz przeciwnie, jest to lekcja pokory.
Pojęcie pokory jest nam chyba dość obce i nieznane. Często uważamy,
że pokora polega na tym, że nie wolno być z siebie zadowolonym ani
też bronić swojego zdania, że trzeba zawsze robić krok do tyłu
z uniżonym ukłonem i pozwalać sobie skakać po głowie, a na dodatek
„dwie matki ssać”. Oczywiście, to tylko karykatura pokory, tak jak
karykaturą pychy jest przekonanie, że polega ona na zadzieraniu
nosa. W istocie pokora i pycha to postawa i zajęcie stanowiska
człowieka względem Boga. Pokora polega na oddaniu pierwszeństwa
Bogu, a pycha na zajęciu pierwszego miejsca dla siebie. Człowiek
pyszny uważa, że nie potrzebuje Boga, że sam potrafi stanowić
o sobie i sam decydować, co jest dla niego dobre, a co złe. Uważa
też, że zbawienie jest jego osobistym osiągnięciem i zasługą, że
zbawia się sam, dzięki swemu postępowaniu. Wynika z tego, że Bóg
jest w zasadzie niepotrzebny, że jest jakby arbitrem albo kibicem,
który jedynie przypatruje się z boku, jak nam idzie. Człowiek pokorny
natomiast zdaje sobie sprawę, że sam nic nie może, że zbawienie jest
darem darmo danym przez Boga, i tylko przez Boga. Nie przypisuje
sobie żadnej zasługi, nie rości sobie żadnych pretensji ani praw, bo
wie, że miłość i miłosierdzie Boga są o wiele lepszą gwarancją
zbawienia, niż własne zasługi, zabiegi i żądania. Dlatego też siebie
samego, swoje życie i zbawienie, z zaufaniem powierza Bogu.

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

