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1. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
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do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu kaplicy
pogrzebowej.
Trwają wakacje i urlopy. Pamiętajmy w naszych modlitwach
o właściwym wykorzystaniu tego czasu. Przykazania Boże
i kościelne nie znają pojęcia czasu wolnego od Boga.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów na
parkingu przy kościele z racji przypadającego wspomnienia św.
Krzysztofa- Patrona Kierowców. Oddając się mu w opiekę podczas
kierowania pojazdami, pamiętajmy o rozwadze i ostrożności.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie
wakacyjnym / 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.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Grzegorz Jakub Kędzia zam. Jenówka
Paulina Pierścionek zam. Stronie Śląskie
- Paweł Marcin Kowalczyk zam. Stronie Śląskie
- Elżbieta Kołaczyk zam. Stary Gierałtów
- Grzegorz Jan Zięba zam. Stronie Śląskie
Krystyna Małgorzata Konopecka zam. Kłodzko
- Mateusz Szafran zam. Tlilin
Marzena Cudek zam. Stronie Śląskie

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.

Modlić się to...
Modlić się to iść ku "Naszemu Ojcu",
Bogu-Miłości, jak rzeka ku swemu źródłu,
a światło ku swemu słońcu.
Modlić się to mówić Bogu:
ŹRÓDŁO, oczekuję od Ciebie wody żywej pomiędzy
brzegami mojej codzienności,
bez Ciebie byłbym wodą stojącą,
która gnije i umiera.
SŁOŃCE, oczekuję od Ciebie światła na moją drogę dnia,
bez Ciebie byłbym tylko dzieckiem nocy
zagubionym na drodze bez wyjścia.
WIETRZE, oczekuje od Ciebie siły,
która napełni moje ustawione żagle,
bez Ciebie byłbym tylko wyrzuconą barką,
która może by wypłyneła z portu,
nigdy jednak nie przekroczyłaby granicy mola.
WIETRZYKU, oczekuje od Ciebie tchnienia, aby podjąć swój lot,
bez Ciebie byłbym tylko ptakiem,
który się włóczy po błocie.
...a od CIEBIE MISTRZU oczekuje, byś sprawił,
aby z mojego drzewa i z moich
strun wytrysło tajemnicze życie,
gdyż bez Ciebie byłbym tylko bezużytecznym instrumentem
leżącym nieruchomo i głucho w futerale moich dni.
...Ale zdążam naprzeciwko Ciebie
Oto ja, o niezrównany Mistrzu,
Jestem jak skrzypce przytulone do Twych zakochanych ramion
nastrojony i wolny pod Twoimi palcami, które mnie szukają,
ofiaruję siebie, aby Ciebie poślubić w uścisku miłości,
a MUZYKA będzie naszym dzieckiem, aby śpiewał Świat
Michel Quoist

