\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XIII Niedziela Zwykła - 28.06.2015/
1. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowo
mianowanego
wikariusza
naszej
parafii
ks.
Sebastiana
Oliszewskiego. Życzymy mu błog., Bożego, wszelkich potrzebnych
łask i opieki Matki Najświętszej Patronki naszej wspólnoty.
2. Jutr uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte w naszym
kościele o godzinie 9.00 i 18.00. Składka na tacę będzie przeznaczona na
tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji papieża. Chociaż jutro nie ma
obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej pod grzechem ciężkim, to jednak
gorąco
zachęcamy
parafian
i
gości
do
wzięcia
udziału
w zgromadzeniu eucharystycznym dla uproszenia obfitych łask z nieba dla
papieża i Kościoła powszechnego oraz na podziękowanie Panu Bogu za św.
Jana Pawła II.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00–
zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy
naszych drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową.
4. W czwartek o godzinie 17.00 Godzina Święta. Podczas jej trwania okazja
do spowiedzi świętej.
5. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi świętej od godziny 17.00.
O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
6. W sobotę Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze
świecami.
7. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się o dobre przeżycie
czasu wakacji. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej
serwować będą ciasto i napoje z których dochód będzie przeznaczony na
dalszy remont świetlicy środowiskowej.
8. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
/od jutra do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku Mszy św. porannych nie
będzie. Kościół w tym okresie będzie otwarty codziennie od godziny 9.00.
Kancelaria parafialna w okresie wakacji czynna będzie tylko w soboty w
wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
9. Nabożeństwa czerwcowe do wtorku po Mszy św. wieczornej.
10. 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. Do tej pory wpłynęło 220 ofiar na kwotę
28 tys. 700 zł.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i
wiele innych artykułów.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Konrad Łukasz Bednarczuk zam. Stronie Śląskie
Ewa Danuta Kaniewska zam. Kędzierzyn Koźle
- Krzysztof Paweł Pliniewicz zam. Stronie Śląskie
Joanna Drozdowska zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jest to chyba jedna z najbardziej przejmujących scen ewangelicznych, której nie
sposób stawiać sobie przed oczami bez łez wzruszenia i ściśnięcia gardła. Może
dlatego, że potrafimy wczuć się w bezsilność rodziców wobec choroby córeczki, bo
i sami nieraz przeżywamy – albo z lękiem i drżeniem wyobrażamy sobie tylko,
podobne chwile i sytuacje? A może dlatego, że happy end, którego sprawcą
i bohaterem był Chrystus, tak bardzo odpowiada naszym pragnieniom
i postulatom? Ale elementem, który nas chyba najbardziej porusza, jest postawa
ojca. Tak usilna prośba i wielka nadzieja, która jej towarzyszyła, musi poruszyć
nawet najbardziej nieczułe serce. Ale dlaczego? Może dlatego, że była to nadzieja
i wiara wbrew wszystkiemu, bez szans, że w zasadzie nie miała prawa się
spełnić, a jednak nie odstręczyło to ojca dziewczynki? Taka nadzieja nie może
pozostać bez odpowiedzi. Wszyscy chyba jesteśmy co do tego zgodni. Nawet,
gdyby Boga miało nie być, to na ten jeden raz należałoby Go wymyślić, aby
zadośćuczynić błaganiu tego ojca. Ale Bóg jest i dlatego nie trzeba niczego
wymyślać. Wystarczy, a raczej: trzeba, uwierzyć w fakty, w to, co Jezus wtedy
zrobił. Tu jednak napotykamy na trudności. Łatwo jest się tą Ewangelią
wzruszyć, łatwo ją sobie wyobrazić w postaci dramatycznego filmu, łatwo się nią
pocieszyć w trudnej chwili, ale bardzo trudno w nią uwierzyć – że jest oparta na
faktach i fakty opisuje. Wydaje się nam to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe
i rzeczywiste. Zwłaszcza, że tyle podobnych sytuacji wcale nie miało happy endu,
lecz kończyło się tragicznie. Dlaczego Jezus nie pomaga zawsze, a tylko niekiedy,
i to dawno, dawno temu? Cóż, może nie chce z wyjątku robić reguły, nie chce
unieważniać praw, które są zgodne z porządkiem natury. Pewnie też nie chce
unicestwiać konsekwencji czynów, za które sami jesteśmy jakoś odpowiedzialni:
na ogół bowiem cierpienie niewinnych dzieci jest u swych korzeni spowodowane
naszym egoizmem, brakiem miłości czy choćby lekkomyślnością, a ostatecznie
grzechem pierworodnym. Długi łańcuch skutków owocuje w końcu łzami dziecka.
Nie sądźmy, że Chrystus tych łez chce i przygląda się im nieczule lub
z satysfakcją; nie, On płacze i cierpi razem z nami, ale z bólem jednak pozwala, by
sprawy potoczyły się własnym biegiem.

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

