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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ V Niedziela Zwykła - 09.02.2014/
1. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Święto to łączymy
z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną
okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania
wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których
mamy blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Świat potrzebuje
wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę św. ze
specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować
o godzinie 9.00 i 18.00. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim
chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej
świątyni!
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
3. Także w środę o godzinie 16.00 odbędzie się próba dla młodzieży
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Obecność obowiązkowa.
4. W piątek przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego
(815-885), biskupa. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił
ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie
do rangi święta.
5. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
6. Parafialny Odział Akcji Katolickiej organizuje po raz kolejny
półkolonie zimowe w dniach 17 – 22 lutego. Zapisy i zgody do
odebrania w zakrystii.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
8. Nasza parafia może się poszczycić faktem, iż są w niej osoby, które
chętnie modlą się na różańcu. Istnieje u nas żeńska Róża
Różańcowa.
Pragniemy
założyć
męską
Różę
Różańcową.
Zapraszamy więc mężczyzn, aby zapisywali się do takiej Grupy
Parafialnej. Bliższe informacje można uzyskać u ks. Proboszcza po
każdej Mszy św.
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.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego.
Wiele się mówi o materializmie współczesnego człowieka. Można nawet spotkać głośne
narzekanie na ludzi, którzy żyją jedynie dla pieniędzy i tego, co za nie można nabyć. Czy
jednak to narzekanie jest uzasadnione? Jeśli człowiek odczytuje swe życie wyłącznie
w ramach doczesności, to wartości materialne są jedynymi wartościami, po które może on
sięgać. Jak długo nie dostrzeże wartości duchowych, tak długo będzie gromadził
materialne. I nie ma w tym nic niewłaściwego. Człowiek jest częścią świata natury
i ciąży zawsze w stronę wartości tego świata. Dopiero odkrycie istnienia innych wartości
zmusza do szukania drogi, która go do nich doprowadzi. Stąd też zamiast narzekania na
materializm żyjących obok nas ludzi należy objawić im świat innych, wyższych wartości.
Jeśli je poznają, dostrzegą przemijalną wartość gromadzonych przez siebie bogactw
i zaczną sięgać po bogactwa nieprzemijające. Wszelkie dobra materialne są zbudowane
jakby ze śniegu. Jedne topią się w ciągu sekundy, np. drogocenny obraz zniszczony
w czasie pożaru, inne topią się wieki całe, np. rozpadające się budowle starożytnego
Rzymu. Żadne z dóbr materialnych nie może być wieczne. Wszystkie z racji swej
przemijalności posiadają wartość śniegu. Jeśli człowiek dostrzega tylko śnieg, nie zostaje
mu nic innego jak przeznaczyć całe swoje życie na lepienie i gromadzenie arcydzieł ze
śniegu. Ale jeśli odkryje, że mimo panującej na świecie ostrej zimy można wybudować
cieplarnie i w niej hodować piękne kwiaty, warzywa, a nawet drzewa owocowe, odstąpi
od bawienia się przemijalnym śniegiem doczesności i zabierze do budowy cieplarni
i hodowania warzyw, owoców, kwiatów. Szybko też przeprowadzi się do cieplarni
i uczyni z niej swój własny dom, wiedząc, że jest ona miejscem prawdziwego życia. Otóż,
chrześcijanie mają na ziemi jedno zadanie. Ludziom zapatrzonym w wartości doczesne
mają objawić istnienie wartości duchowych. Innymi słowy, mają ukazać, że w środku
zimy gdy wszystko zasypane jest śniegiem, istnieje możliwość hodowania w cieplarni
najpiękniejszej roślinności. Ściśle mówiąc, mają światu objawić źródło potężnej energii
życia, którym jest sam Bóg. Często się mówi: Bóg nie jest znany. A winę za to ponoszą
nie ateiści, którzy Go nie znają, lecz chrześcijanie, którzy znając Go, nie objawiają. Bóg
jest potężnym Źródłem Energii Dobra i ktokolwiek świadomie i dobrowolnie się do Niego
podłączy, zaczyna promieniować ciepłem Jego dobroci. Dobroć rodziców jest odblaskiem
Bożej dobroci. Dobroć męża czy żony w Bogu znajduje swe źródło. Dobroć pedagoga,
lekarza, kierowcy, żołnierza również płynie z tego źródła. W promieniach tej dobroci
rodzą się jak w cieplarni nowe wartości, których nie można kupić ani sprzedać, wartości
nieprzemijające, wieczne.

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

