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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/III Niedziela Wielkanocna -19.04.2015/
1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Biblijną i rozpoczynamy Tydzień Biblijny.
Niech te dni ukażą nam, jak wielki dar niesie nam Ewangelia,
wprowadzając każdego, kto jej słucha, w osobową komunię z Ojcem i
Synem, i Duchem Świętym. Bez tej komunii nie byłoby Kościoła!
2. Dzisiaj Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich rodziców.
3. Dzisiaj z polecenia ks. Biskupa Ignacego Deca 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.
4. 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.
5. W czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego
patrona
Polski.
Msze
Święte
w naszym
kościele
o godzinie 7.00 i 18.00. W tym też dniu przypada patronalne święto
Pana Organisty, Msza św. w Jego intencji o godzinie 18.00. Dziękując
naszemu Solenizantowi za wierną służbę wspólnocie parafialnej, już
dzisiaj życzymy mu obfitości łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.
6. W sobotę przypada święto św. Marka Ewangelisty jest to dzień modlitw
o urodzaje, po Mszy św. wieczornej udamy się pod krzyż misyjny gdzie
będziemy modlić się za pracujących na roli i wypraszać sprzyjającą
pogodę.
7. W przyszłą niedzielę w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza.
Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i
zakonne. Wspieramy modlitwą nasze Seminarium Duchowne Diecezji
Świdnickiej
i wszystkich alumnów przygotowujących się do
kapłaństwa.
8. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza
bocznego.
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”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Artur Kaethner zam. Stronie Śląskie
Nina Kędzierska zam. Binkowo

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jest to Łukaszowa wersja opisu wydarzenia, z którym przed tygodniem
zapoznał nas już św. Jan: niespodziewane odwiedziny Zmartwychwstałego u
Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Niespodziewane – to jest za mało
powiedziane. Właściwie nie ma słowa, które potrafiłoby oddać wrażenie, jakie
Jezus zrobił wtedy na swoich zrezygnowanych i zatrwożonych uczniach. Co
prawda zaczynały już wtedy docierać do nich pierwsze nieprawdopodobne relacje
od różnych osób, które ponoć widziały żywego Jezusa, ale było w to tak trudno
uwierzyć – że nie wierzono. Albo też uważano Jezusa za ducha, za halucynację.
Jezus ten lęk rozumiał i dlatego chciał przekonać uczniów o istocie cielesnego
Zmartwychwstania. Otóż według słów Jezusa, Jego Zmartwychwstanie było
czymś zupełnie oczywistym, było niejako naturalną konsekwencją tego, kim był
i co robił. Po prostu, nie mogło nie być Zmartwychwstania! A zarazem
Zmartwychwstanie nie mogło wyglądać inaczej. To znaczy: musiało dotyczyć,
albo raczej angażować cielesność Jezusa. Dlatego Jezus tyle uwagi poświęcił
przekonaniu Apostołów o swej cielesnej naturze. Sądzę, że dla wielu ludzi
w dziejach chrześcijaństwa i dziś, jest to spory problem, ta cielesność Jezusa.
Wiele herezji, np. doketyzm czy monofizytyzm, zaprzeczały człowieczeństwu
Jezusa. Bo człowiekowi trudno jest zaakceptować, że Bóg stał się jednym z nas.
Wolelibyśmy raczej Boga bardziej „duchowego”, bardziej „obcego” i „oddalonego”
od człowieka i jego ludzkich spraw. Takiemu Bogu łatwiej byłoby odmówić,
powiedzieć: „Przecież Ty się na tym nie znasz, nie rozumiesz, bo nigdy tego nie
przeżyłeś”. Jezus natomiast przeżył i rozumie, i pokazuje człowiekowi, że
właśnie jako człowiek – może. Pokazuje człowiekowi, kim jest, jak wielka jest
jego godność i wartość. Że ciało, i w ogóle cała ludzka natura, nie jest tylko jakimś
zbędnym dodatkiem, jakimś „błędem” w stworzeniu, lecz że jest ono najbardziej
integralną i ważną „częścią” człowieka, że nie można nim gardzić ani go poniżać,
że trzeba mu okazywać należny szacunek. I dlatego właśnie Zmartwychwstanie
dokonało się w ciele, było powrotem do ciała, ale ciała jakże innego, lepszego! Być
może dla wielu z nas jest to spore zaskoczenie.

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

