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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ V Niedziela Wielkanocna -28.04.2013/
1. Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Wyższego Seminarium
Diecezji Świdnickiej.
2. Jutro przypada święto Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece
wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem
o Jego Krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku papież
Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
3. W najbliższą środę wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie
będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym
przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw
mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się
całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo
majowe będziemy celebrowali codziennie o godzinie 17.30.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
Taca zbierana w tym dniu przeznaczona jest na pokrycie kosztów
renowacji ołtarza M.B.N.P.
5. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca, kiedy to wspominamy
ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Zatrzymajmy się tego dnia na chwili
adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie o powołania kapłańskie
i zakonne. Godzina Święta o godzinie 17.00. Podczas jej trwania okazja do
spowiedzi.
6. W piątek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
W naszej Parafii uroczystość odpustowa. Msze św. w porządku
niedzielnym /7.30, 9.00, 10.30 i 18.00/. Główna Msza św. – Suma
odpustowa
będzie
odprawiona
godz.
13.00.
Natomiast
w przyszłą niedzielę z owocami odpustu pójdziemy do naszych Drogich
Zmarłych. O godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym będzie
odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich Zmarłych
Parafian
i
spoczywających
na
naszych
cmentarzach.
Z tej racji Mszy wieczornej w niedzielę nie będzie.
7. W sobotę, 4 maja, w liturgii wspominamy Świętego Floriana, patrona
strażaków. Przez jego wstawiennictwo podczas Mszy św. sprawowanej o
godzinie 10.00 będziemy polecali Bożej Opatrzności wszystkich żyjących i
zmarłych druhów pracujących lub zaangażowanych społecznie w
pożarnictwie! Podczas Mszy Świętej nastąpi poświęcenie nowego sztandaru
OSP.
8. W sobotę jako I miesiąca do południa ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych.
Po Mszy św. Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
9. W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i
napoje z których dochód przeznaczony będzie na remont świetlicy
środowiskowej.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1230 zł.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Jarosław Waldemar Zając zam. Wrocław
Jadwiga Justyna Szwab zam. Stronie Śląskie
- Aleksandra Adamczyk zam. Stronie Śląskie
Kamil Bajrak zam. Lądek Zdrój

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam właściwy i pełny sens
moralności chrześcijańskiej, a w zasadzie właściwy i pełny
sens chrześcijaństwa, które często skłonni jesteśmy
redukować jedynie do moralności, czy nawet wręcz samych
zakazów i nakazów. To nie prawo moralne leży w centrum
nauki Chrystusa, nie zakazy i nakazy, lecz miłość.
Najpierw miłość Boga do człowieka, a zaraz potem miłość człowieka do Boga, do
Chrystusa, który objawił nam pełnię Bóstwa. Punktem wyjścia dla życia
chrześcijańskiego musi być miłość. My natomiast kładziemy główny nacisk na moralność,
na „niełamanie” przykazań, na „bycie porządnym”, a właściwie na zachowywanie
pozorów porządności, by jak najwięcej pytań rachunku sumienia z pierwszokomunijnej
książeczki zbywać krótkim „Nie dotyczy”. Tymczasem Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Najpierw trzeba więc pokochać Boga,
a dopiero potem można liczyć na zrozumienie i sprostanie Jego nauce, przykazaniom,
wskazaniom. To nie znaczy, jakoby ludzi, którzy nie kochają czy nie wierzą w Boga,
przykazania nie obowiązywały. Nie, sumienie i prawo moralne jest obowiązkowym
wyposażeniem każdego człowieka i trzeba się z nim liczyć. Ale w przypadku religii,
moralność jest koniecznym i niezbędnym jej elementem. Na całym świecie nie ma ani
jednej religii bez moralności, aczkolwiek rozmaite religie rozmaicie pojmują moralność.
Dotyczy to oczywiście i chrześcijaństwa, ale tu dopiero moralność uzyskuje swój pełny
sens i znaczenie. Już od samego początku Objawienia starotestamentalnego czytamy, że
Bóg oczekiwał i wymagał od człowieka przestrzegania pewnych zasad. To
posłuszeństwo prawu moralnemu było warunkiem błogosławieństwa i szczęścia
człowieka. Kto łamał prawo, ten tracił Bożą przychylność i zasługiwał na surową karę.
Moralność była więc wtedy umotywowana interesownością i strachem. Chrystus
przyszedł to naprostować. Dopiero miłość nadaje prawu siłę i właściwy kierunek. Miłość
sprawia, że prawo moralne przestaje być ciężarem, a staje się drogowskazem, jak tę
miłość konkretnie realizować i wyrażać. Dlatego moralność jest ścisłą i konieczną
konsekwencją wiary i miłości do Boga, ponieważ mówi nam ona, jak kochać Boga. I jeśli
się Boga naprawdę kocha, wtedy przychodzi On do nas i napełnia nas swoją obecnością
i mocą. W tym momencie moralność staje się lekka i słodka, podobnie jak domowe
obowiązki czy opieka nad małym dzieckiem dla rodziców, którzy się kochają. To
napełnienie Bogiem i Jego mocą, jest dziełem Ducha Świętego. To On dyktuje nam także,
co powinniśmy robić. Duch Święty jest dla chrześcijanina przewodnikiem i normą życia.

