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1. We wtorek Mszy św. porannej nie będzie. Także kancelaria w tym
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dniu będzie nieczynna.
W środę o godzinie 21.00 rozpocznie się kolejny Apel Fatimski.
We 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 niedzielę 17.06 o godzinie 19.00 w parafii w Lądku Zdroju
rozpocznie się kurs przedmałżeński. To przygotowanie dla
wszystkich par z naszego dekantu planujących zawarcie
małżeństwa sakramentalnego.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu i
schodów kaplicy pogrzebowej.
Przez cały miesiąc czerwiec w naszym kościele codziennie po Mszy
św. wieczornej będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe,
podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie
uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu
wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
Na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy
Kłodzkiej informujemy, że w nowym roku szkolnym zostanie
otwarty nowy kierunek Technikum Leśne. Kontakt pod numer
telefonu 74 81 11 814.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, znicze, wiele innych artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Krystian Góreń zam. Złoty Stok
Malwina Madejczyk zam. Stronie Śląskie

a najskuteczniejszym z nich jest oszczerstwo. Można to obserwować na kartach
Ewangelii. Jezus cieszy się wielką popularnością. Marek notuje, że był tak oblężony
przez tłumy, iż brakowało czasu na zjedzenie posiłku. Rozmiarami popularności
i zaangażowania Jezusa zaniepokoili się Jego krewni. Nie chodziło tu jednak o Jego
zdrowie i siły. Oni wiedzieli, że razem z wysoką falą entuzjazmu dla Niego rośnie
inna, o wiele groźniejsza, fala zawiści. Marek w kronikarski sposób zaznacza, iż
uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, rozpowiadali: „Ma Belzebuba i przez
władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Zarzut był bardzo ciężki. Chciano uczynić
z Jezusa satanistę, który dysponuje mocą władcy złych duchów. Chodziło o zalanie
wodą ognia żarliwości religijnej, który Jezus z nieba przyniósł na ziemię. Oto do
czego może się posunąć zazdrość. Jej nie chodzi o prawdę, lecz o wpływ na tłumy,
o podcięcie zaufania. Kłamstwo nie schodzi z ust ludzi zawistnych. Tam gdzie nie
zyskują nic pochlebstwem, sięgają po oczernienie. Niekiedy milkną, gdy osiągną cel,
częściej jednak jeszcze usilniej pracują, by ich kłamstwo nie zostało ujawnione.
Zdumiewa postawa Jezusa. On przyjmuje docierające do Niego oszczerstwa
i logicznie demaskuje zawarte w nich kłamstwo. Nie rzuca jednak gromów pod
adresem

oczerniających.

Odsłania

jedynie

wielkość

ich

grzechu.

W swej

zatwardziałości są niezdolni do nawrócenia. Niszczenie dzieła Bożego powoduje dwa
skutki. Jeden widzialny, jak widzialne było oczernienie Jezusa, drugi niewidzialny —
to hermetyczne zamknięcie serca oczerniającego na działanie łaski. Wówczas taki
człowiek

staje

nad

przepaścią

piekła.

Słowa

Jezusa:

„Wszystkie

grzechy

i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak

Posądzony o satanizm

zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien
jest grzechu wiecznego” — należy rozumieć jako całkowite zamknięcie się na

Twórcze działanie w społeczeństwie jest w dużej mierze oparte na autorytecie, na

działanie łaski nawrócenia. Przypisywanie działania Bożego szatanowi jest takim

zaufaniu, jakim społeczeństwo darzy danego człowieka. Taka działalność z reguły

właśnie grzechem. Ten, kto tak uważa, w godzinie łaski też będzie traktował jej

budzi zazdrość. Inni bowiem pozostając w cieniu wybitnych autorytetów, nie mogąc

działanie jako działanie zła, a nie Boga, a wtedy sam ją odrzuci.

im dorównać, zazdrośnie zmierzają do ich skompromitowania, a przez to do
podcięcia zaufania społecznego. W tym działaniu nie przebierają w środkach,

