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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych -02.11.2014/
1. Dzisiaj Dzień Zaduszny- wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych.
Chrystusowi
który
jest
naszym
Życiem
i Zmartwychwstaniem polecamy naszych Drogich Zmarłych.
Podczas wszystkich Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu.
2. Różaniec z wypominkami od dzisiaj codziennie o godz. 17.30, a po
nim Msza św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego
dnia w wypominkach –zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.30 połączona z różańcem za zmarłych a po niej Msza św.
wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
4. W czwartek Godzina Święta połączona z różańcem za zmarłych
o godzinie 17.00.
5. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00,
o godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić VI Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan
w Syrii”. Po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na ten
cel.
7. W sobotę do południa księża odwiedzą swoich chorych.
8. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom,
których rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować
w
zamian,
prócz
uśmiechu”.
Od
02
listopada
w kościele parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze,
maskotki, zabawki, przybory szkolne.
9. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto parafialne, którego numer podany jest w dzisiejszym
numerze „Maternusa”.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki
reformator Kościoła; przez całe swoje życie walczył z nadużyciami, jakie w
jego czasach wdarły się do Kościoła; doprowadził do zakończenia Soboru
Trydenckiego i gorliwie wprowadzał w życie jego postanowienia, m.in.
zawdzięczamy mu powstanie seminariów duchownych, gdzie przyszli księża
mogą się nie tylko uczyć, ale też formować; w tym dniu zawsze obchodziliśmy
imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II (wspomnienie obowiązkowe).

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Są dwie miłości: jedna doczesna, ludzka, druga wieczna i Boska. Obie są
piękne i niezwykle cenne. Ta ludzka miłość ma wiele form: miłość
macierzyńska, ojcowska, dziecka do rodziców, miłość narzeczeńska i miłość
przyjaźni. Wszystkie te miłości stanowią najwyższy skarb, najcenniejszy, jaki
można znaleźć na ziemi. Miłość Boga, wieczna, do której jest zdolne ludzkie
serce, często buduje na tej miłości naturalnej. Istnieje jednak wielka różnica
między miłością doczesną a tą Bożą, która jest początkiem nieba. Ujawnia się
ona, gdy miłość zostaje poddana próbie. Dopiero bolesne doświadczenie
ujawnia, z jaką miłością mamy do czynienia. Serce musi być zranione. I
w zależności od tego, jak wtedy się zachowuje, rozpoznajemy, czy w nim była
tylko czysto doczesna miłość, czy też miłość Boga. Jeśli zostanie zraniona
miłość doczesna, to serce się zamyka. Jeśli zostanie zraniona kilkakrotnie, serce
potrafi się zaryglować do końca swoich dni. Taki jest odruch serca. Jeśli
natomiast serce wypełnia miłość Boża, po zranieniu otwiera się na tego, kto
rani. Pocałunek Judasza najgłębiej zranił Jezusa: „Przyjacielu, po coś
przyszedł?”. Jego Serce krwawi, kiedy gwoździe sięgają rąk i nóg, a usta
wołają: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. To Serce zranione
włócznią otwiera się dla wszystkich ludzi. To jest ta zasadnicza różnica,
miłość doczesna cierpi i ma pretensje do tego, kto zranił. Miłość Boga nie
dlatego cierpi, że została zraniona, ale dlatego, że obok jest nieszczęśliwy,
który cierpi, bo pragnie, aby ten człowiek odkrył swe złe postępowanie i już nie
ranił. Przynosimy dziś do Boga imiona naszych zmarłych. Wszyscy jesteśmy
grzesznikami i oni również zranili Chrystusowe Serce. Wiemy, że to Jego Serce
jest dla nich otwarte. Chcemy im naszą modlitwą pomóc, aby podeszli do tego
Serca już nie po to, aby ranić, ale po to, by przeprosić; po to, by wynagrodzić,
po to, aby zjednoczyć się z Bogiem na całą wieczność, dziękując Mu za Jego
nieskończone miłosierdzie.

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

