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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XIV Niedziela Zwykła - 05.04.2015/
1. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się o dobre przeżycie
czasu wakacji. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwują ciasto
i napoje z których dochód będzie przeznaczony na dalszy remont świetlicy
środowiskowej.
2. 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.
3. W sobotę – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. Żył na
przełomie V i VI wieku. Ułożył regułę zakonną, na której oparły się
pierwsze zakony, jakie powstały w Kościele Zachodnim. Przez swoją
działalność przyczynił się do rozwoju życia religijnego w Kościele i kultury
w Europie. Papież Paweł VI w 1964 roku ogłosił go patronem Europy.
4. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
/od 1 lipca 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.
5. 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 225 ofiar na kwotę
30 tys. zł.
6. Parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 25.09 – 04.10

2015 roku. Na trasie pielgrzymki: Wenecja, Loreto, miejsca
związane ze św. Ojcem Pio: San Giovanni Rotundo, Pietrelcina,
Capri, Monte Cassino, Rzym z nawiedzeniem grobu św. Jana Pawła
II, Orvieto, Asyż, Florencja, Werona. Pielgrzymka bez nocnych
przejazdów. Koszt zostanie podany w niedługim czasie. Zapisy w
zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze
i wiele innych artykułów w promocyjnych cenach
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Krzysztof Paweł Pliniewicz zam. Stronie Śląskie
Joanna Drozdowska zam. Stronie Śląskie
- Bartosz Furtak zam. Stronie Śląskie
Justyna Roksana Jędrzejowska zam. Stronie Śląskie

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie i
przybywającym do naszej świątyni, życzymy udanego, radosnego wypoczynku, ale
też przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się
manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Kolejna Ewangelia, która jest adresowana bezpośrednio do nas i z której koniecznie
powinniśmy wyciągnąć praktyczne i aktualne dziś wnioski. Warto przy tej okazji
zauważyć, jak uniwersalna jest Ewangelia, że obejmuje najróżniejsze dziedziny życia
i ma najróżniejsze zastosowania: od wiary, przez moralność aż po politykę. Wydarzenie
to możemy sobie łatwo wyobrazić: Jezus, którego na pewno wyprzedziła sława i rozgłos
Jego czynów, przychodzi do swojej rodzinnej wsi. Musiała to być nie lada sensacja.
Wszyscy spodziewali się specjalnego „programu”: liczyli, że po znajomości należą się im
szczególne względy i prawo do nadzwyczajnych cudów. Ale Jezus nie przyszedł
z rozrywkowym show ani magiczną różdżką do robienia sztuczek. Przyszedł z prawdą
i mądrością, przyszedł ze Słowem Bożym. Chciał dać to, co najcenniejsze i najważniejsze
w życiu. Tylko że oni tego nie chcieli. Mieli swój własny scenariusz i oczekiwania,
przykrojone na własną miarę. Kazanie Jezusa w Synagodze potraktowali zrazu jako
wstęp do zasadniczego „pokazu”. Ale w trakcie tej mowy zaczęło się nagle wkradać
w ich serca najpierw pewne zniecierpliwienie, a potem jawne oburzenie. Jakim prawem
ten Jezus tak się wymądrza! Kimże On jest?! Przecież Go dobrze znamy! On chce nas
pouczać? Nic dziwnego, że Jezus z taką goryczą skarży się, że prawda i mądrość
przestają się liczyć, jeśli tylko wynikają z nich jakieś wymagania, ograniczenia czy
choćby potrzeba pokory. Dotyczy to także życia społecznego i wzajemnych,
międzyludzkich relacji. Z trudem przychodzi nam wyzwolić się z myślenia w swoich
prywatnych kategoriach, dostrzec coś więcej niż tylko własny interes. Dlatego też tak
trudno nam zjednoczyć się wokół jednego celu, bo każdy ma swoje własne. I może nawet
nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że takie subiektywne myślenie zaślepia nas na
obiektywną prawdę i wprowadza zazdrość, nieufność i bałagan w życiu społecznym.
Chyba dobrze to znamy: gdy ktoś nagle zaczyna wyrastać ponad przeciętną, objawia
szczególne talenty, zdobywa sławę, wyróżnia się, gdy komuś się powiedzie – wtedy
natychmiast zaczynamy to traktować jako zagrożenie dla siebie. Uznajemy to za
niesprawiedliwość: a co to, czy ja jestem gorszy? A mnie się nie należy,? Oczywiście, że
nie chcemy dostrzec jego wysiłku, pracy i nakładów, jakie musiał ponieść; widzimy tylko
ostateczny sukces i zauważamy, że to nam powinien przypaść on w udziale. I dlatego nie
chcemy go uznać, dlatego szukamy dziury w całym, by zakwestionować jego wartość. Jak
często naszą dewizą jest: mogę sam nie mieć, byle i on nie miał. Zamiast poprzeć się
i wspólnie zyskać, wolimy wspólnie stracić.

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

