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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Potęga wiary

/XIII Niedziela Zwykła -01.07.2018/
1. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowo
mianowanego wikariusza naszej parafii ks. Tomasza Michalskiego .
Życzymy mu błog., Bożego, wszelkich potrzebnych łask i opieki
Matki Najświętszej Patronki naszej wspólnoty.
2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlimy się o dobre przeżycie czasu
wakacji. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwują ciasto z którego
dochód będzie przeznaczony na doposażenie świetlicy środowiskowej.
3. 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.
4. W czwartek Godzina Święta o godzinie 17.00.
5. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi świętej od godziny 17.00.
O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
6. W sobotę do południa ksiądz Tomasz odwiedzi swoich chorych. W sobotę
Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
7. 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.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, znicze, wiele innych artykułów.
10. 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
- Jarosław Zaucha zam. Stronie Śląskie
Joanna Kuźmińska zam. Stronie Śląskie

Przypominamy także, że wakacje nie są czasem wolnym od
Boga i obowiązków religijnych. Obowiązują nas zatem także na
urlopach niedzielna Msza św., osobista modlitwa, zachęcamy
także do korzystania z sakramentu spowiedzi. Wszystkim
wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, urlopy, obozy
i wszystkim przybywającym do naszej wspólnoty, życzymy aby
był to czas rekreacji, a także odnajdywania Bożych śladów
w pięknie stworzenia.

Dwanaście lat cierpienia. Szereg spotkań z różnymi lekarzami i całe mienie wydane
na lekarstwa. Wszystkie zabiegi okazały się bezowocne. Lekarze nie pomogli.
Pacjentka czuła się coraz gorzej. Jakże łatwo w tej nieszczęśliwej kobiecie
z Ewangelii może rozpoznać siebie każdy, kto został dotknięty nieuleczalną chorobą.
Jak złudna jest nadzieja pokładana w lekarzach, jak szybko z powodu małej
skuteczności ich zabiegów potęguje się rozczarowanie. Jak często chory zaciąga
nawet długi, by zdrowie ratować, a o pokonaniu słabości nie ma mowy. Lekarze
mogą wiele, ale nie są wszechmocni. Mimo wiedzy i dostępnych środków ze śmiercią
wygrać nie potrafią. Doskonale to ukazuje również druga postać z dzisiejszej
Ewangelii. Jair, ojciec, który prowadzi Jezusa do swej umierającej córki. I on
zrozumiał, że lekarze nie uratują dziecka. Została mu zatem tylko jedna szansa,
znaleźć człowieka, który dysponuje mocą Boga i może wyrwać chorego nawet
z nieuleczalnej choroby. Zawierzył Jezusowi. Scena uzdrowienia kobiety rozgrywa
się w drodze Jezusa do domu chorej córki Jaira. Oboje, cierpiąca na krwotok
niewiasta i bezradny wobec śmiertelnej choroby dziecka ojciec, zawierzyli Mistrzowi
z Nazaretu.Wiara to skarb niesamowity. Najwyższe dobro, w którym mieści się całe
bogactwo życia wiecznego i doczesnego. Rzadko jednak spotyka się ludzi, którzy
potrafią całkowicie zawierzyć Bogu. Kobieta powiedziała sobie: „Żebym się choć jego
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. A gdy to stało się faktem, Jezus wyjaśnia, czemu
zawdzięcza swe uzdrowienie: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź
uzdrowiona ze swej dolegliwości!” Potęga wiary, podobnie jak potęga miłości, jest
jeszcze wciąż nieodkrytą szansą człowieka.

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

