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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/III Niedziela Zwykła -25.01.2015/
1. Dzisiaj obchodzimy święto Nawrócenia świętego Pawła Apostoła.
Wspominając to święto, na pierwszym miejscu prosimy o łaskę Pana,
aby również nas chociaż trochę zechciał nawrócić.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 9.00,
a po niej Msza św. – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
3. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu.
4. Nadal trwa wizyta duszpasterska, zwana kolędą, kiedy to kapłani
wnoszą Boże błogosławieństwo w nasze domy. W tym tygodniu
odwiedzimy mieszkańców ulic:
Plan kolędy:
poniedziałek – 26.01 – Kościuszki 11- 37, 12- 44
wtorek – 27.01 – Kościuszki 48-58, 39-51, 57 i 59A
środa – 28.01 – Kościuszki 59,61, 61B, 63-71
czwartek- 29.01 – Goszów – od 11.00, Nadbrzeżna poza
blokami
piątek– 30.01 – Nadbrzeżna 24, 26
sobota – 31.01 – Nadbrzeżna 28, 36 a-c
Kolęda w okresie ferii rozpoczyna się o godzinie 14.00.
5. 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.
6. Zakończyliśmy półkolonie zimowe organizowanie przez Parafialny
Odział Akcji Katolickiej. Dziękujemy wszystkich ludziom wielkiego
serca: Członkom Akcji i sponsorom za pomoc w ich zorganizowaniu.
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. 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. o godzinie 9.00.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, gromnice i wiele innych
artykułów.

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jezus rozpoczyna swoją nauczycielską działalność dopiero po uwięzieniu Jana
Chrzciciela. W zasadzie teraz rozpoczyna się na dobre nowa epoka – etap
realizacji zbawienia. Skończyły się czasy proroków. Teraz Bóg osobiście bierze
sprawy w swoje ręce, a raczej swoje słowa w usta Syna Bożego – Jezusa. Gdy
Jezus coś mówi – mówi to osobiście Bóg. A więc: „Czas się wypełnił”: to, na co
ludzie tak długo czekali, stało się w końcu faktem. Ale jakim faktem? Otóż
faktem nadzwyczaj normalnym i niepozornym. Nic niezwykłego się jeszcze nie
stało. Jedynie słowa zapowiadały bliskie przyjście królestwa Bożego. Ten kto
czekał na zastępy anielskie, trzęsienia ziemi i ogień z nieba, nic z tych rzeczy
nie zobaczył. Ale ten, kto miał uszy otwarte na słowo Boże, na treści
zapowiadane przez proroków w świętych księgach, na obietnice Boże, ten na
pewno napełniał się nadzieją. Albowiem Jezus głosił naukę, która bardzo
wyraźnie nawiązywała do tych obietnic. Powoływał się na Boga i głosił
spełnienie zapowiedzi zbawienia. Właśnie w tym sensie należy najpierw
rozumieć to, co głosił na początku Jezus – Ewangelię Bożą. Otóż słowo:
„Ewangelia” ma dwa znaczenia: najpierw jest to Dobra Nowina (dosłowne
tłumaczenie z języka greckiego). Nowina ta głosi, że „Bóg tak bardzo
umiłował ludzi, że posłał im swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16 – warto sięgnąć i przeczytać sobie cały
3 rozdział św. Jana!) Cóż, dość często to słyszymy i nie jest to już dla nas
żadna nowina, raczej oklepany zwrot kaznodziejski. Ale za każdym razem,
kiedy słowa te przebiją się jakoś przez naszą obojętność i znudzenie,
towarzyszące na ogół kazaniom, wtedy olśniewa nas nagle blask i ciepło
nadziei, bijące z tych słów. Coś takiego! Bóg mnie kocha! Pomimo mojej
grzeszności, bylejakości, nieuczciwości, (dopowiedzmy tu sobie szczerze parę
swoich własnych grzechów i wad), pomimo tego, chce mi dać życie wieczne! I
w tym celu gotów był posłać na krzyż swojego Syna? Tak! Oto Dobra Nowina
– prawdziwa Ewangelia! Jeśli tylko potrafię ją zrozumieć i przyjąć...A
w drugim znaczeniu Ewangelia jest zwrotem technicznym czy imieniem
własnym czterech ksiąg Nowego Testamentu, opisujących życie, słowa i czyny
Jezusa Chrystusa. Z tym znaczeniem dość dobrze się oswoiliśmy, nawet jeśli nie
potrafimy wymienić z pamięci czterech Autorów Ewangelii. Jednakże dla nas
i dla naszego zbawienia ważniejsze jest to pierwsze: Dobra Nowina, którą
powinniśmy przyjąć. Bo jeśli nie przyjmiemy, zbawienie przejdzie nam koło
nosa!

