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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Miłosierdzia Bożego -12.04.2015/
1. Dzisiejsza Niedziela to niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym,
że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać.
O godzinie 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia.
2. Dzisiejsza
niedziela
rozpoczyna
71
Tydzień
Miłosierdzia.
Pamiętajmy zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia,
abyśmy samy mogli go doświadczać. W związku z tym odbędzie się
zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
4. W środę po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 19.00 odbędzie się
pierwsza próba dla młodzieży klas III gimnazjalnych przed
przyjęciem sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
5. W czwartek przypada 87. rocznica urodzin papieża seniora
Benedykta XVI. Zachęcamy do modlitwy w jego intencjach, a także
w
intencjach
obecnego
papieża
Franciszka
i
Kościoła
powszechnego.
6. W przyszłą niedzielę Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się
spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii
Świętej i ich rodziców.
7. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na akcję
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Akcja ma na celu zebranie
środków finansowych, które umożliwią wyjazd młodzieży
zaangażowanej w restaurowania polskich nekropolii na Ukrainie.
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. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Paweł Piotr Prążyński zam. Stronie Śląskie
Magdalena Anna Lechowicz zam. Stronie Śląskie
- Artur Kaethner zam. Stronie Śląskie
Nina Kędzierska zam. Binkowo

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Żadnymi słowami nie da się opisać zaskoczenia i radości uczniów, gdy zobaczyli
swego Mistrza, którego trzy dni wcześniej bezpowrotnie utracili, całego
i zdrowego. Tym bardziej się cieszyli, że przecież na pewno dodatkową udręką
była dla nich świadomość i wyrzuty sumienia, że tak haniebnie Go odstąpili
w chwili próby. W tamtym momencie ich życie zostało raz na zawsze stracone
i przegrane. A oto teraz klęska zamieniła się w zwycięstwo! Jezus żyje! Mało
tego, przychodzi do nich nie z wyrzutami i wymówkami, lecz z orędziem pokoju!
Wszystko, w czym zawiedli, przebaczył i puścił w niepamięć, za to wrócił do
obietnic, jakie dawał im onegdaj, w dniach powodzenia i sukcesów we wspólnej
pracy: „Posyłam was tak, jak Ojciec Mnie posłał”. Czy można się było czegoś
takiego spodziewać? Zamiast nagany – awans? Zamiast rozliczeń – premia?
Trzeba koniecznie zbadać, co Jezus chciał przez to osiągnąć. Przede wszystkim
rozumiał ich lęk, poczucie klęski, zawiedzione nadzieje. Rozumiał i przebaczył.
Przybył właśnie po to, aby je przezwyciężyć i zamienić w radość i męstwo.
Dlatego pierwszym Jego darem dla zalęknionych i rozbitych uczniów był pokój.
Wszyscy go potrzebujemy, zwłaszcza w chwilach kryzysów. I Chrystus ten pokój
chce nam dać, jeśli tylko zechcemy go przyjąć. Rozumiał także ich zdumienie
i niedowierzanie: nie co dzień bowiem zdarza się nam widzieć żywym kogoś, kto
niedawno umarł. Dowodem autentyzmu Jego śmierci były rany. On naprawdę
umarł. Zmartwychwstanie nie było tylko reanimacją czy też ocuceniem
z omdlenia, wymagającym teraz długiej rekonwalescencji i powrotu do sił. Było
tryumfalnym zwycięstwem nad śmiercią i zapoczątkowaniem zupełnie nowego
rodzaju życia. Uczniowie widzieli, że to był ten sam Jezus, ale już nie taki sam.
Jezus przychodzi do uczniów jako Pan, jako ten, który ma władzę nad światem,
który powołuje do specjalnych zadań, posyła do pracy, którą sam kiedyś rozpoczął
i wspólnie z nimi prowadził. W ich posłannictwie nic się więc nie zmieniło, ich
umiejętności i kwalifikacje się nie zmarnują, będą jednak robić to, w czym
pokładali największe nadzieje, a z czego stratą już się jakby pogodzili. Posłannictwo to
jest wzorowane na misji Jezusa, którą otrzymał od Ojca, jest kontynuacją dzieła
zamierzonego i kierowanego przez samego Boga. Będą występować w Jego imieniu,
otrzymają najlepsze pełnomocnictwa i gwarancje. A także najlepsze wyposażenie
i pomoc: „Weźmijcie Ducha Świętego!” Mówi: „Błogosławieni, którzy uwierzyli”.

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

