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Komentarz do Ewangelii

/XI Niedziela Zwykła -17.06.2018/
1. Dzisiaj o godzinie 19.00 w parafii w Lądku Zdroju rozpocznie się
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kurs przedmałżeński. To przygotowanie dla wszystkich par
z
naszego
dekantu
planujących
zawarcie
małżeństwa
sakramentalnego.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu i schodów kaplicy
pogrzebowej.
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 czwartek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek, 22
czerwca podczas Mszy Świętej o godzinie 8.00 podziękujemy
dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego
czasu pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe
wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców,
nauczycieli i wychowawców. Okazja do spowiedzi od godziny 7.30.
W sobotę obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie
i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach
o własne rodziny.
W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela.
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.
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:
- Damian Perzycki zam. Stronie Śląskie
Joanna Szczygielska zam. Stronie Śląskie
- Zbigniew Chojniak zam. Stronie Śląskie
Anna Barbara Machała zam. Stronie Śląskie
- Paweł Robert Piątek zam. Wrocław
Klaudia Hanna Robak zam. Stronie Śląskie
- Mariusz Andrzej Boroń zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Olga Jasionowska zam. Stronie Śląskie

Walka ze złem jest celem istnienia Kościoła. Wprawdzie bywały w jego historii
okresy, gdy trzeba było mobilizować wszystkie siły, by przetrwać, ale nie to stanowi
o jego bogactwie i sile. Kościół jest Bożą plantacją, w której sam Bóg pielęgnuje
nowe życie o wymiarze wiecznym.Od początku istnieje pewna pokusa ograniczenia
działalności Kościoła, a nawet zredukowania jej wyłącznie do potęgi sprzeciwiającej
się złu. Wielu nawet chciałoby wykorzystać Kościół jako narzędzie w tej walce, a gdy
się to nie udaje, mają pretensje do ludzi odpowiedzialnych za Kościół. To jest mniej
więcej tak, jakby armia miała pretensje do rolników, że nie wstępują w jej szeregi.
Rolnik jest odpowiedzialny za chleb, za ziemię, którą uprawia, by mogła karmić naród
i armię. Ten chleb jest warunkiem życia, jest wartością decydującą o życiu narodu tak
w czasie pokoju jak i wojny.Kościół to Boże gospodarstwo, w którym jest chleb
potrzebny do życia ludzkości. Celem działalności Kościoła jest to, by jego spichlerze
były ciągle pełne wybornego pokarmu. Potrzebują go dzieci i starcy, zdrowi i chorzy,
walczący i odpoczywający. Jeśli spichlerze Kościoła będą pełne, spełni on zadanie,
jakie wyznaczył mu Bóg. Jeśli zamiast pielęgnować wielkie wartości, zajmie się walką
— zdradzi swe posłannictwo i zawiedzie zarówno Boga, jak i ludzi.Bywają okresy
walki, gdy trzeba bronić spichlerzy prawdy i godności człowieka, ale ta obrona jest
zawsze wtórnym zadaniem Kościoła. Nawet w okresie największych napięć nie może
on zrezygnować z najwyższych wartości, które decydują o pięknie i bogactwie życia,
z ukazywania blasku prawdy, mocy wiary, potęgi nadziei i piękna miłości. O tym
pozytywnym programie pracy w Kościele mówi Jezus przy pomocy przypowieści.

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

