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Dzisiaj obchodzimy XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami
miłosierdzia”. Dzisiaj w parafiach całej Polski po każdej Mszy św. jest
przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek. Zebrane ofiary przeznaczone są
na stypendia dla najbiedniejszej młodzieży w naszym społeczeństwie.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.30
połączona z nabożeństwem różańcowym. Zapraszamy wszystkich Czcicieli
Matki Najświętszej.
W piątek naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców,
pracowników oświaty, którzy obchodzą swoje święto. To ich dzień – Dzień
Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim
płynącą z serca gorącą modlitwą.
W sobotę przypada wspomnienie. Św. Ignacego Antiocheńskiego. Jest święto
patronalne naszego Księdza Biskupa Ordynariusza. Zachęcamy do modlitwy w
intencji naszego Pasterza.
W niedzielę przypada 33 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu
Dniem Papieża Jana Pawła II.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów remontów.
Także w przyszłą niedzielę o godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta
w intencji wychowanków, nauczycieli i personelu Przedszkola Miejskiego
z okazji 10 rocznicy nadania palcówce imienia świętego Jana Pawła II.
Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych. Prosimy o
uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale także pamiętajmy o grobach
opuszczonych, zaniedbanych. W kościele wyłożone są kartki wypominkowe – to
także forma naszej pamięci modlitewnej o zmarłych. Prosimy wypełniać je
czytelnie, imiona piszemy w I przypadku /np.: Zofia, Antoni itp./ oraz
podajemy na kartce miejsce zamieszkania, ponieważ – wzorem lat ubiegłych –
będą one wyczytywane w kościele według ulic. Wypominki składamy w
kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc codziennie o godz. 17.30, a po nim
Msza św. wieczorna. Zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału wszystkich
Parafian.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
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 496 ofiar na kwotę 63 tys.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Sabrina Małgorzata Trzcińska zam. Stronie Śląskie
Marcin Dworak zam. Żelazno
- Ewelina Agnieszka Świrta zam. Stronie Śląskie
Jerzy Krzysztof Tekieli zam. Bystrzyca Kłodzka
- Dagmara Ewa Ćwik zam. Stronie Śląskie
Mateusz Roman Macałek zam. Strachocin

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
I znów na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus chce nam zaserwować
kolejną poradę z zakresu dobrego wychowania i towarzyskiej ogłady:
pamiętaj o wdzięczności! Niewątpliwie ma rację. Poczucie wdzięczności jest
wyrazem nie tylko dobrych manier, ale i wielkości człowieka, jego
bezinteresowności i szlachetności. Wdzięczność jest człowiekowi niezbędna –
bez niej grozi nam kompletne zdziczenie i skomercjalizowanie wszystkich
dziedzin życia. Bez wdzięczności nie ma bowiem miłości, poświęcenia,
bezinteresowności. Albowiem wszystko to opiera się na darze, a dar jest
tam, gdzie nie ma pieniędzy, zysku, zapłaty. Biedny jest człowiek, który
uważa, że wszystko jest handlem, że za wszystko trzeba płacić, który
zawsze domaga się dla siebie zapłaty i sam skrupulatnie reguluje swoje
rachunki. Wielu jest takich, którzy nie chcą zaciągać żadnych zobowiązań
ani długów wdzięczności, gdyż boją się bliższej więzi z drugim człowiekiem;
rozliczenia gotówkowe regulują wszystko i zwalniają od niematerialnych
zobowiązań. Zapominają oni jednak, że nie wszystko da się kupić za
pieniądze, nade wszystko zaś miłości. Wielu jest też takich, którzy nie
potrafią być wdzięczni innym, gdyż są chciwymi egoistami i sądzą, że
wszystko im się należy za darmo, na mocy prawa i sprawiedliwości. Obojętnie
jak by na to nie patrzeć, brak wdzięczności jest cechą, która degraduje
człowieka i podkopuje fundamenty ludzkiego świata i życia. To samo dotyczy
także Boga i naszych relacji z Bogiem. Biada człowiekowi, który chciałby tu
wprowadzić zasady kupna-sprzedaży, który chciałby z Bogiem handlować,
zamiast zdać się na Jego łaskę, hojność i dar. Wbrew pozorom, taka
kupiecka postawa względem Boga jest bardzo częsta. Wynika ona z pychy,
która domaga się, aby Bogu niczego nie zawdzięczać, aby nie być od Niego
zależnym i za wszystko Mu zapłacić. Często źródłem takiej postawy jest to,
człowiek sam nigdy nie doświadczył bezinteresownego daru, wypływającego
z miłości, że za każdą rzecz lub uczucie musiał zawsze płacić lub zdobywać
je własnym wysiłkiem. Takiemu człowiekowi – bez jego winy – obce jest
poczucie wdzięczności; nie wie on także czym jest bezinteresowność i miłość.
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