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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/II Niedziela Zwykła -18.01.2015/
1. Dziś – jak słyszeliśmy już we wprowadzeniu do liturgii –
przeżywamy drugą niedzielę w ciągu roku a zarazem Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy i rozpoczynamy Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Powyższe obchody uświadamiają
nam obowiązek stałej troski o imigrantów i emigrantów, a także
o jedność wyznawców Chrystusa.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
3. Jutro Mszą Świętą o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie
organizowane przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej. Na sobotę
prosimy chętne panie o upieczenie ciast dla dzieci.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
9.00,– zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
5. W środę będziemy obchodzić Dzień Babci, a w czwartek – Dzień
Dziadka. Kierując się wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność
i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy ich wszystkich,
zarówno żyjących, jak i zmarłych.
6. Plan kolędy:
poniedziałek – 19.01 – 40 – lecia PRL 3
wtorek – 20.01 – Zielona
środa – 21.01 – Stronie Wieś
czwartek- 22.01 – Turystyczna, Sportowa, Krótka 5
piątek– 23.01 – Nadbrzeżna 2, 2A
sobota – 24.01 – 40 – lecia PRL 1, 5
Kolęda w okresie ferii rozpoczyna się o godzinie 14.00.
7. Informujemy naszych Parafian i gości, że w okresie ferii
zimowych od poniedziałku do piątku Msze Święte będą
odprawiane tylko o godzinie 9.00 nie będzie Mszy św.
wieczornej.
8. 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.
9. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko
w sobotę w wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy
zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, gromnice i wiele innych
artykułów.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Św. Jan w swojej Ewangelii często posługuje się pewnymi symbolicznymi
obrazami. Są one bardzo zwięzłe i proste, ale niezwykle bogate w treść. Gdy uda
się przedrzeć przez wierzchnią warstwę „fabularną”, można dotrzeć do głębi
prawdy objawionej przez nam Boga. Ale nie jest to zadanie łatwe: zwłaszcza
dziś, gdy podatność człowieka na takie obrazowe, symboliczne treści
bezwzględnie wykorzystała reklama, nadużywając i niszcząc naszą wrażliwość
swoją nachalnością i przyziemnością. Zdobądźmy się jednak wspólnie na odrobinę
analitycznego wysiłku, by wniknąć w głąb Ewangelii. Pierwsi apostołowie poszli
za Jezusem, kierując się świadectwem Jana Chrzciciela. Jan musiał
niejednokrotnie mówić swoim uczniom o Mesjaszu – Baranku Bożym. Gdy teraz
usłyszeli o przechodzącym obok Jezusie: oto On – natychmiast wykorzystali
okazję i poszli za Nim. Było to trochę ryzykowne: przecież w ten sposób
opuszczali swego dotychczasowego mistrza, by bez żadnej protekcji, rekomendacji
ani gwarancji pójść do kogoś obcego. Ale im wystarczyło jedno słowo Jana, a Jan
pogodził się z ich odejściem, bo przecież utracił ich dla Mesjasza. Jakże często
dzisiaj Jezus przechodzi blisko nas, jak często mamy różne okazje, by się z Nim
osobiście spotkać, a jednak brakuje nam tej odwagi i gotowości ryzyka, by pójść za
Nim, by coś w swym życiu zmienić. Brakuje nam też zaufania do tych, którzy
mówią o Jezusie. Dziś rolę św. Jana Chrzciciela, który wskazał i świadczył
o Jezusie, pełni Kościół. Jego świadectwo jest w całej pełni wiarygodne
i prawdziwe, ale jakby trochę mało przekonujące. Cóż, Kościół będzie pewnie
musiał się trochę zastanowić, w czym jest za mało podobny do Jana Chrzciciela,
ale to już inny temat. Dalej wypadki potoczyły się z zadziwiającą prostotą,
spokojem i zwyczajnością. Jezus ich zauważył, choć już wcześniej wszystko
o nich wiedział, i spytał: Czego szukacie? Co jest waszym pragnieniem, celem
w życiu? Och, jak bardzo by się przydało, by ktoś nam dzisiaj postawił takie
pytania! Wszyscy przecież za czymś gonimy, gorączkowo zabiegamy o różne
względy, latamy wręcz to za jednym, to za drugim, a tak rzadko wiemy, o co nam
właściwie w życiu chodzi i czemu, lub komu, chcemy to życie poświęcić.

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

