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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Chrystusa Króla -23.11.2014/
1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to

ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym
wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez
papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego
wówczas Roku Jubileuszowego. Zgodnie z wieloletnią tradycją taca z
tej uroczystości przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych
kościołów w naszej diecezji. Jest to również święto patronalne Akcji
Katolickiej. Uroczysta Msza św. w intencji Członków AK o godzinie
10.30.
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 przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny Adwentem,
czyli czasem radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem w dniu
Bożego Narodzenia oraz na końcu świata, a więc winien to być także
okres refleksji, nawrócenia i przemiany życia.
4. W przyszłą niedzielę Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się
kolejne spotkanie młodzieży klas II i III Gimnazjum przygotowujących
się do bierzmowania.
5. „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.
W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzą zbiórkę
do puszek na ten cel.
6. Od soboty będą roznoszone po naszych domach opłatki wigilijne.
Dostarczać je będzie pełniący funkcję kościelnego p. Jarosław
Grzybowski, zaopatrzony w specjalne upoważnienie. Nikt inny nie
został do tej funkcji upoważniony, ostrzegamy zatem przed oszustami.
7. 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”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
akcesoria świąteczne (kartki, szopki), lampiony, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Arkadiusz Patryk Stepanian zam. Stronie Śląskie
Anna Aldona Data zam. Stronie Śląskie
- Oskar Krzysztof Nahorny zam. Stronie Śląskie
Weronika Katarzyna Sobczyk za. Szczytna
- Tomasz Skierkowski zam. Stronie Śląskie
Natalia Targońska zam. Kłodzko

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Żeby dobrze zrozumieć tę Ewangelię, trzeba zwrócić uwagę na jeden szczegół: do
kogo mówi Chrystus. Jeśli tego nie uwzględnimy, wtedy łatwo potraktujemy tę
przypowieść jako pretekst do zwolnienia się z wielu obowiązków, które nakłada na
nas wiara. Bo wymagania i kryteria oceny są zależne od sytuacji człowieka względem
Boga: inną miarę stosuje się względem wierzących, inną względem ochrzczonych,
a jeszcze inną wobec niewierzących. Otóż musimy uwzględnić, że słowa te są
skierowane nie do chrześcijan, lecz do pogan. Chrystus przedstawia w obrazowy
sposób, czym będzie się kierował w ocenie tych, którzy Boga nie poznali. Po prostu
Jezus podaje zasadę zbawienia pogan. Ale pogan, a nie wierzących. Dla nas
poprzeczka wymagań i obowiązków jest ustawiona wyżej, bo komu wiele dano, od
tego wiele wymagać się będzie. My natomiast często traktujemy tę Ewangelię jako
wykręt i zwolnienie się z konsekwencji wiary. Nawet w kazaniach słyszy się raz po
raz, że Bóg nie będzie osądzał człowieka za chodzenie na mszę, lecz za dobre
uczynki. Otóż tak, ale tylko tych, którzy nie są chrześcijanami. Oni, jako niewierzący
i nieochrzczeni, nie są zobowiązani do praktykowania wiary, której przecież, na ogół
nie z własnej winy, nie mają. Ale to nie znaczy, że będą potępieni. Otóż ich
zbawienie dokona się na mocy wierności swemu sumieniu i prawu naturalnemu. Ono
dość jasno podpowiada co należy czynić. Dlatego Jezus nie pyta ich o posty,
spowiedzi wielkanocne, nabożeństwa, składki itp. lecz o dobre czyny, które świadczą
o uczciwości i wrażliwości na głos sumienia, który jest naturalnym głosem Boga
w człowieku. Ten kto jest wierny i posłuszny temu głosowi, ten należy do Chrystusa,
chociaż wcale o tym nie wie. Kto jednak odrzuca głos sumienia, ten odrzuca i Boga.
Często Boga obecnego w drugim człowieku – takim jak Chrystus. Inna jest zupełnie
sytuacja tych, którzy poznali Boga, a przynajmniej mieli taką szansę, czyli
wszystkich ochrzczonych. My nie idziemy przez życie po omacku, my mamy światłość
– wiarę, Słowo Boże, wręcz samego Boga w Chrystusie, który jest naszym wzorem do
naśladowania. Mamy Kościół, który nas prowadzi przez życie i wskazuje bezpieczną
drogę.

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

