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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ III Niedziela Zwykła - 26.01.2014/
1. Dzisiaj o godzinie 16.00 na plebanii odbędzie się spotkanie
opłatkowe Członków Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Serdecznie
zapraszamy.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
3. W sobotę po Mszy Świętej porannej planujemy demontaż dekoracji
bożonarodzeniowych. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy
4. W sobotę jako I miesiąca po Mszy Świętej wieczornej Różaniec
Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili święto Ofiarowania
Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Na Mszy św. o godzinie 12.00 dzieci
przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają z rąk swoich
ojców świece – symbol Chrystusa Światłości Świata.
6. Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. W tym tygodniu
odwiedzimy mieszkańców ulic:
poniedziałek– 27.01 – 40-lecia PRL 1,5
wtorek – 28.01 – Żeromskiego
środa – 29.01 – Krótka 1,3,5
czwartek- 30.01 – Krótka 2, Kościuszki 59A
piątek– 31.01 – Kościuszki 12-38 (parzyste) 40 -58
(nieparzyste)
sobota – 01.02 – Kościuszki 11-37, Turystyczna
Kolęda w dni powszednie zaczyna się o godzinie 15.00
a w soboty o 14.00.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy za ofiary złożone do puszek. Zebrano 1315 zł.
8. 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.
9. Parafia organizuje zabawę karnawałowo – ostatkową w dniu
01.03.2014 u Państwa Sadowskich. Koszt 75 zł od osoby. Zapisy
w zakrystii.
10. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na
ogrzewanie kościoła. Do tej pory złożyło je 380 osób na kwotę
51tys.
11. 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.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Jacek Jakub Janiewicz zam., Lądek Zdrój
Urszula Irena Tril zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Ktokolwiek obserwuje szeroko zakrojoną działalność
Kościoła, może stracić z oczu to, co w jego misji jest
najważniejsze. Zaangażowanie w prace na rzecz
pokoju, ratowanie głodnych w świecie, wychowywanie
młodego pokolenia, troska o biednych i chorych, obrona
uciśnionych, walka o sprawiedliwość społeczną,
ekumenizm, kontakty z przedstawicielami innych
religii. .. a w ramach samego religijnego życia nowenny,
kongresy, zebrania itp., to wszystko jest ważne, ale co
jest najważniejsze? Tylko jedno: wezwanie do
nawrócenia! Otwarcie przed człowiekiem szansy uczynienia możliwym tego, co wydaje
się być niemożliwe, a mianowicie że może uczestniczyć w życiu doskonalszym niż to,
które jest, że może sięgnąć po udział w życiu samego Boga. Wezwanie do nawrócenia
stanowi serce religii. Jezus rozpoczyna swe publiczne działanie od tego wezwania
i kończy je tym wezwaniem. Przyszedł bowiem, by pomóc nam w dokonaniu wielkiej
wewnętrznej przemiany, w dorastaniu do życia wiecznego. Jakie są podstawowe
elementy nawrócenia? Pierwszy z nich to troska o dojrzałość człowieka. Ten się nawraca,
kto szuka ubogacenia swego umysłu, serca i uczuć. Nawracanie jest zawsze znakiem
dojrzałości człowieka, zdolności do zmobilizowania wszystkich sił, by sięgnąć po
wartość wyższą. Komu nie zależy na pogłębianiu wiadomości o świecie, o Bogu,
o ludziach, o sobie, komu nie zależy na duchowym rozwoju, ten nie odpowie na
wezwanie Jezusa. Drugim elementem jest postawa otwarta na przyjęcie wartości
religijnych. Zależy ona od człowieka i Jezus w Ewangelii wielokrotnie się o nią upomina.
Chodzi tu o odpowiednie nastawienie. Na przykład zupełnie z innym nastawieniem
wędrujemy do teatru, by oglądać komedię, a z innym na pogrzeb. Jeśli ktoś przyjdzie do
teatru z wewnętrznym nastawieniem takim jak na pogrzeb, nie potrafi odebrać tych
wartości, które można dostrzec w dobrej komedii. Niewłaściwe nastawienie bardzo
utrudnia przyjęcie wartości religijnych. Czasem nakładające się na siebie drobiazgi
decydują o narastaniu uprzedzeń, które w rezultacie uniemożliwiają przeżycie
nawrócenia. Trzeba ustawicznie zabiegać o postawę otwartą, gotową na przyjęcie
wartości religijnych. Trzecim ważnym elementem jest widzialny znak, którym Bóg się
posługuje dla przekazania swojej łaski. Może to być tekst Pisma Świętego odczytany
jako Słowo Boga adresowane wyłącznie do mnie.

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

