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Dziś – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza ze
względu na proklamowaną w tę niedzielę perykopę ewangeliczną o Chrystusie
Dobrym Pasterzu. Podczas Mszy Świętej modliliśmy się o powołania do służby
Bogu w Kościele i podobnie będziemy czynić w najbliższym tygodniu z racji
obchodzonego
dziś
52.
Światowego
Dnia
Modlitw
o
Powołania,
rozpoczynającego okresowe dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym,
a w naszej Ojczyźnie – Tydzień Modlitw o Powołania.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
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.
W czwartek rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Począwszy
od tego dnia, codziennie będziemy odmawiali Litanię loretańską o godzinie
17.30. Weźmy udział w nabożeństwach majowych, a także odmawiajmy tę
litanię indywidualnie lub wśród znajomych czy rodziny, polecając Matce
Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
1 maja jest również świętem ludzi pracy, których polecamy pod opiekę
świętego Józefa rzemieślnika. Na Mszy św. o godzinie 18.00 uwzględnimy w
modlitwach ludzi borykających się z problemem bezrobocia i ekonomicznym
wyzyskiem. W tym też dniu do południa księża odwiedzą swoich chorych.
W piątek na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W piątek – jako I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00, o
godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św. I-piątkowa.
W tym roku 3 maja wypada w V Niedzielę Wielkanocną. Niedziela Wielkanocna
jest najwyższą rangą uroczystością w roku liturgicznym. Na mocy dekretu
Watykańskiej Kongregacji ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 6
listopada 2014 r. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w roku 2015 została
przeniesiona na sobotę 2 maja. Msze Święte o godzinie 9.00 i 18.00. Po Mszy
Świętej wieczornej Różaniec fatimski. Zapraszamy ze świecami.
Odpust Parafialny ku czci naszej Patronki w przyszłą niedzielę. Suma
odpustowa - będzie odprawiona o godz. 13.00.
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św.
Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji serwować będą ciasta i napoje
z których dochód przeznaczony będzie na remont świetlicy środowiskowej.
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.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele
innych artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Artur Kaethner zam. Stronie Śląskie
Nina Kędzierska zam. Binkowo

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Słowo „duszpasterz” ma swój ewangeliczny rodowód. Oparte jest na
wypowiedziach Jezusa o dobrym pasterzu. Kapłan ma być dobrym pasterzem
dusz. Parafia czy inna wspólnota religijna może żyć duchem Ewangelii tylko
wówczas, gdy jest zgromadzona wokół duszpasterza. Zawsze tym pierwszym
Dobrym Pasterzem jest sam zmartwychwstały Chrystus, ale zostawił On na
ziemi duszpasterzy jako swoich widzialnych zastępców. Co decyduje
o ewangelicznym wypełnieniu trudnej misji duszpasterza? Jezus określa kilka
zasadniczych warunków. Pierwszym z nich jest dobra znajomość owiec przez
duszpasterza. „Znam moje owce” — powiada Chrystus. W tym poznaniu
chodzi o możliwie dokładną i pełną informację o warunkach życia wiernych,
o ich zdrowiu, pracy, kłopotach i radościach. Chodzi również o ich słabości,
zagrożenia i nałogi, o wpływy środowiska... Wiedza ta jest potrzebna, by
duszpasterz mógł swoje owce kochać, innymi słowy, by mógł skutecznie
troszczyć się o ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne jak i wieczne. Drugim
warunkiem dobrze spełnionej misji przez duszpasterza jest miłość, jaką go
darzą wierni. To właśnie ma na uwadze Chrystus, gdy podkreśla, że nie tylko
On zna swoje owce, ale i „one Go znają”. Wierni winni znać swego
duszpasterza, winni uczestniczyć w jego pasterskich troskach i radościach.
Taka wzajemna troska o siebie umożliwia realizację przykazania „wzajemnej
miłości”. Trzeci warunek to troska duszpasterza o odpowiedni pokarm dla
wiernych. Jezus, zlecając Piotrowi odpowiedzialność za całą owczarnię,
trzykrotnie go wzywa, by pasł owce Jego. Pasterz musi ciągle zabiegać
o odpowiednie pastwiska, o zdrową wodę. Owce winny mieć pod dostatkiem
dobrego pokarmu. Duszpasterz jest odpowiedzialny za ciągłe ubogacanie
wiernych czystym ewangelicznym chlebem. Słowo Boże i Eucharystia oto
pokarm dla wiernych. Odpowiedzialność za owce łączy się z troską o każdą,
która pobłądziła w życiu i odłączyła się od owczarni. Przepiękny jest obraz
dobrego Pasterza przedstawiony przez Jezusa, a zanotowany w Ewangelii św.
Łukasza. Jest w nim mowa o poszukiwaniu zagubionej owcy. Duszpasterz,
jeśli nie może osobiście dotrzeć do zagubionych, czyni to swoją modlitwą.

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

