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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrztu Pańskiego - 12.01.2014/
1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego. Zatrzymajmy się na moment
przy chrzcielnicy by przypomnieć sobie nasz własny chrzest
i podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie
sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
3. Plan kolędy:
poniedziałek– 13.01 – Dolna, Sportowa
wtorek – 14.01 – Zielona 5,2,4,6
środa – 15.01 – Nadbrzeżna 26,28
czwartek- 16.01 – Zielona 8, Nadbrzeżna 24
piątek– 17.01 – Nadbrzeżna 36 a- f
sobota – 18.01 – Nadbrzeżna 36 g,h, Zielona 7
Kolęda w dni powszednie zaczyna się o godzinie 15.00
a w soboty o 14.00.
4. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
5. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
6. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko
w sobotę w wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy
zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
7. Parafia organizuje zabawę karnawałowo – ostatkową w dniu
01.03.2014 u Państwa Sadowskich. Koszt 75 zł od osoby. Zapisy
w zakrystii.
8. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na
ogrzewanie kościoła. Do tej pory złożyło je 330 osób na kwotę
48tys.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej, komplety kolędowe,
gromnice.
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Jacek Jakub Janiewicz zam., Lądek Zdrój
Urszula Irena Tril zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Dlaczego Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym,
kazaniach, katechezach posiada tak małą
skuteczność? Dlaczego można go słuchać nawet
podziwiać, nie dostosowując do niego swego życia?
Dlaczego jest tak mało twórcze? Oto pytania,
z którymi boryka się prawie każdy kapłan
i katecheta widząc marne owoce swojej pracy. Pełna
odpowiedź na nie wymagałaby głębszej refleksji nad urodzajnością gleby naszych
serc. To tu tkwi główna przyczyna małej skuteczności Słowa Bożego. Można jednak
postawić Bogu pytanie, dlaczego On sam nie uczynił swego Słowa bardziej
skutecznym. Dlaczego nie zadbał o jego reklamę? Dlaczego ono samo nie narzuca się,
nie „zmusza” do przyjęcia? Gdyby było otoczone cudowną scenerią, znacznie mocniej
przyciągałoby ludzi do siebie i ułatwiało przyjęcie. Z Objawienia wiemy, że Pan Bóg
przemawiając do nas nie chce się narzucać. On sam w przekazie swego słowa
zastosował dziwną metodę. Rozrzucił swoje Słowo jak ziarenka złota po drodze,
którą wędruje człowiek. Zostało ono przez Niego umieszczone w zwykłej szarej
codzienności. Jest ukryte w wodzie chrzcielnej, w chlebie spoczywającym na ołtarzu,
w geście nałożonych rąk i w znaku namaszczenia. Jest ukryte w tekście Pisma
Świętego i mieszka w sercu każdego sprawiedliwego człowieka. Przebywa na ziemi
w niepozornym, zwyczajnym opakowaniu. Z racji tego skromnego opakowania
rzadko kto zwraca na nie uwagę. Wielu nie dostrzega go wcale, bywa, że jest
lekceważone, a nawet podeptane. Bóg zaś chce, by mądrzy zatrzymali się przy Jego
Słowie. Ufa, że je dostrzegą, wydobędą z prochu drogi, zgromadzą i jako prawdziwi
artyści stworzą z niego jedyne i niepowtarzalne dzieło. Ich sukces będzie tytułem do
wiecznej chwały. Życie ludzkie ukształtowane ze Słowa Bożego ma wartość
wieczną. Bogactwo Słowa Bożego ukrytego w najprostszych znakach jest olbrzymie.
Chrześcijanin spotyka się z nim po raz pierwszy w wodzie chrztu świętego. To
pierwszy Boży klejnot ukryty w tak zwyczajnym znaku, jakim jest polanie głowy
wodą. Kto go otrzyma, nie powinien już szukać skarbów w cudownej scenerii. Boże
skarby są ukryte w niepozornym opakowaniu, w trosce o to, by były dostępne dla
każdego mądrego człowieka.

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

