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/ VII Niedziela Zwykła - 23.02.2014/
1. Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu roku ukazuje nam
świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować
szczególnie poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Spróbujmy się
rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć, czy ktoś, kto żyje obok nas,
nie potrzebuje naszej pomocy nie tylko materialnej, lecz może
właśnie duchowej: dobrego słowa, poświęconego czasu. Może
potrzeba tak niewiele: podzielić się radością, posłuchać tego, co
inni mają do powiedzenia, wypić razem herbatę, wyjść wspólnie na
spacer, zaopiekować się kimś podczas choroby. Wrażliwe serce na
pewno podsunie nam wiele innych pomysłów. A wszystko, co
robimy wobec bliźnich ze względu na miłość Boga, wróci do nas
dziesięciokrotnie, choć często w zupełnie innej formie.
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 jako I miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św.
wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
4. W przyszłą niedzielę wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy Świętej. Modlić będziemy się w intencji dobrego
przeżycia zbliżającego się czasu Wielkiego Postu.
5. Już dzisiaj informujemy, że w niedzielę 9 marca o godzinie 15.00
na plebanii rozpoczną się próby do Triduum Paschalnego.
6. 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.
7. Informujemy naszych drogich Parafian i Gości, że w okresie ferii od
poniedziałku do piątku Mszy świętych porannych nie będzie.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. Zakończyliśmy półkolonie organizowanie przez Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za
pomoc w ich przeprowadzeniu.
10. Informujemy, że zabawa karnawałowa rozpocznie się o godzinie
19.00 w hotelu „Górska Dolina” u Państwa Sadowskich.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na
ogrzewanie kościoła. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym
tygodniu do puszek. Zebrano 1220 zł.
12. 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.
Wykładnikiem doskonałości człowieka jest
stosunek do jego wrogów. Przebaczenie
objawione
w geście
dobroci
wobec
nieprzyjaciół jest dowodem pokrewieństwa
z Bogiem.
Najtrudniejszym
krokiem
w naśladowaniu Jezusa jest przejęcie Jego
postawy wobec Annasza, Kajfasza, Piłata,
Heroda, Judasza. To oni wydali na Niego
wyrok. Oni wyrządzili Mu krzywdę. On zaś
nieustannie otaczał ich autentyczną miłością.
Jest to możliwe wówczas, gdy potrafimy
odkryć, że ten, kto krzywdzi, jest w o wiele
bardziej nieszczęśliwym położeniu niż ten, kto cierpi. Współczujemy
dziecku, które jest maltretowane przez nieopanowanych rodziców. Odruch
obronny dziecka jest w pełni uzasadniony, ale z punktu widzenia moralnego
rodzic, który zadaje cierpienie dziecku, jest biedniejszy niż jego ofiara.
Biedne jest bowiem jego serce, które nie umie kochać. Nienawiść jest straszną
i trudno uleczalną chorobą, na ziemi nie ma straszniejszej. Stając wobec niej
należy podejść do Jezusa i poprosić o szczepionkę, by nasze serce było na tę
chorobę odporne. Wówczas bliskie sąsiedztwo z nienawidzącym nie
zniszczy nas. Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu okażemy, ono może
stopniowo prowadzić do jego opamiętania. Jedynym skutecznym lekarstwem
na nienawiść jest mądre przebaczenie, okazane przez brata i przez Boga.
Ono ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzywa do jej zaniechania. Ono
kompromituje nienawidzącego i czyni mocarzem przebaczającego. Boga
możemy naśladować jedynie w Jego miłosierdziu okazywanym grzesznikom,
w przebaczeniu naszym winowajcom. To w tym znaczeniu Jezus
powiedział zdumiewające słowa: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz w niebie”.
Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

