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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ VI Niedziela Zwykła - 16.02.2014/
1. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
2. Jutro Mszą św. o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie
organizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. W zakrystii
są do odebrania deklaracje uczestnictwa.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
4. W sobotę w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry
Świętego Piotra, Apostoła. W naszych osobistych modlitwach
pamiętajmy tego dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele,
jakim przyszło mu w tych trudnych czasach kierować.
5. W związku z okresem ferii zimowych kancelaria czynna w tym
tygodniu tylko w sobotę od godz. 9.00-10.00, a w nagłych
sprawach bezpośrednio po Mszy wieczornej.
6. Informujemy naszych drogich Parafian i Gości, że w okresie ferii od
poniedziałku do piątku Mszy świętych porannych nie będzie.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
8. Parafia organizuje zabawę karnawałowo – ostatkową w dniu
01.03.2014 u Państwa Sadowskich. Koszt 75 zł od osoby. Prosimy
o dokonywanie wpłat do soboty 22.02.14.
9. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na
ogrzewanie kościoła.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Ryszard Pożyczka zam. Stronie Śląskie
Magdalena Kamila Urbaniak zam. Stronie Śląskie

Jeśli Bóg
Jeśli Bóg by miał lodówkę,
wisiałby na niej twój rysunek.
Jeśli Bóg by miał portfel,
nosiłby w nim twoje zdjęcie.
Każdej wiosny wysyła ci On kwiaty.
Każdego ranka wysyła ci On wschód słońca...
Zrozum w końcu przyjacielu
- On za tobą szaleje! :-)

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego.
Prawo ustanowione przez ludzi można i trzeba
nieustannie doskonalić. Tego wymaga życie.
Inaczej jest z prawem Boga. Ono jest doskonałe,
doskonalsze od grzesznego człowieka i dlatego nie
można go zmieniać, trzeba je wypełnić. Tymczasem
wielu ludzi, traktując Prawo Boga identycznie jak
prawo ludzkie, chce je zmieniać, chce je
dostosowywać do swoich możliwości. Wielu sądzi,
że jeśli prawo będzie łaskawe dla łamiących je, to życie będzie łatwiejsze. Wielki
błąd. Usuwanie prawa lub znoszenie sankcji prawnych jest drogą wiodącą ku
upadkowi człowieka. Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy staną się
kłamcami, jeśli będzie wolno kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli będzie wolno
zabijać, wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno cudzołożyć, wszyscy będą
cudzołożnikami. Życie zamieni się w piekło. Boskie Prawo pomaga doskonalić serce
człowieka i normować w duchu pokoju życie w społeczności. Im więcej szacunku dla
tego Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi i we wspólnotach, jakie oni tworzą.
Jedyna droga prawdziwego życia to droga dobrego poznania Bożego Prawa
i możliwie doskonałego jego wypełnienia. Im wcześniej człowiek to zrozumie, tym
prostsze staje się jego życie. Znika wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono bowiem
przeszkodą, lecz pomocą, nie zniewala, lecz otwiera perspektywę wolności. Człowiek,
który zna wartość prawa, każde jego naruszenie chce możliwie szybko naprawić,
wiedząc, że to jedynie słuszne działanie. Wierne zachowanie Bożego Prawa
wypełnia człowieka pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha promieniuje na
innych. Jezus jasno oświadczył: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Jeśli Jezus, Syn Boga, nie zamierza
znosić Prawa, to tym bardziej nie może tego uczynić nikt inny na ziemi. Należy
możliwie szybko odbudować szacunek dla Bożego Prawa, by nie traktować go, jak
prawo ludzkie. Boże Prawo jest święte i niezmienne, jest niezawodnym punktem
oparcia dla każdego, kto chce życie wygrać.

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

