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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XXIII Niedziela Zwykła - 04.09.2016/
1. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlimy się w intencji dzieci,
młodzieży, nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny
i katechetyczny.
2. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie przyborów
szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy Rodziców i dzieci
z tornistrami.
3. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasto
z którego dochód będzie przeznaczony na wyposażenie świetlicy
środowiskowej.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza Święta wieczorna. Na godzinę 17.30
zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
5. W czwartek obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych:
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji
znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej.
6. W sobotę o godzinie 10.00 spotkanie ministrantów i kandydatów na
ministrantów i godzinie 14.00 Scholii Parafialnej.
7. W przyszłą niedzielę Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się
spotkanie dzieci klas III przygotowujących się do przyjęcia
I Komunii Świętej i ich Rodziców.
8. Już dzisiaj informujemy, że w sobotę 17.09 o godz. 18.00 Mszą św.
rozpocznie się kurs przedmałżeński. Wszyscy, którzy zamierzają
zawrzeć związek małżeński do Wielkiego Postu 2017 r. zobowiązani
są wziąć w nim udział.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
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 495 ofiar na kwotę 62 tys. 800 zł.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Ernest Artur Balicki zam. Stronie Śląskie
Anna Nowak zam. Bierutów

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Ciekawe, że to, co w dziedzinie ekonomii – także tej praktycznej,
„domowej”- jest dla nas zupełnie oczywiste, w dziedzinie duchowej,
moralnej czy religijnej, sprawia nam wiele trudności. Chodzi
mianowicie o planowanie. Podejmując jakąkolwiek inwestycję, nową
pracę, wydatek, zadanie do wykonania czy zwykłe zakupy, wiele czasu
poświęcamy na przemyślenie, kalkulację i żmudne obliczenia: starczy
czy nie starczy, opłaci się czy nie? Po prostu, zmusza nas do tego
samo życie. Dlaczego roztropność i planowanie ograniczamy zazwyczaj
jedynie do sfery finansowej, i to chyba tylko pod presją strachu, czy
przypadkiem nie stracimy? O ileż sensowniejsze i skuteczniejsze
byłoby nasze życie i działanie, gdybyśmy poświęcili trochę czasu
i wysiłku na zastanowienie się nad przyszłością i celami! Już choćby
z tych względów warto kupić sobie kalendarzyk lub notesik, w którym
z pewnym wyprzedzeniem zapiszemy sobie, co i kiedy trzeba zrobić.
Inwestycja w myślenie i planowanie jest najtańszą i zarazem
najbardziej opłacalną inwestycją, jaką można sobie wyobrazić. Chwila
pracy głową i ołówkiem w ręku jest niekiedy tyle samo warta, co
tysiące godzin ciężkiej harówki, jeśli potrafimy wyeliminować zbędny
wysiłek lub wymyślić sposób, który usprawni produkcję. Dotyczy to
nie tylko racjonalizacji i usprawnień w pracy, ale także jakości całego
życia. Życie celowo ukierunkowane, zaplanowane i kontrolowane,
pozwala człowiekowi osiągnąć duchowy i moralny postęp, który
w przypadku improwizacji i bałaganu byłby niemożliwy. Postęp ten jest
także bardzo opłacalny: człowiek zorganizowany wydajniej pracuje,
więcej zarabia, ma więcej czasu i lepsze efekty. Ale Chrystus chce
nas pouczyć nie tylko o prawach ekonomii, lecz także – i przede
wszystkim – Królestwa Bożego. Jeśli chcemy mieć na tym polu jakieś
efekty, musimy sobie zaplanować jedną podstawową inwestycję, bez
której niczego nie uda się nam osiągnąć.
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