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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XX Niedziela Zwykła - 16.08.2015/
Dzisiaj gościmy w naszej wspólnocie parafialnej siostry zakonne ze
zgromadzenia Sióstr Magdalenek. Podzielą się one swoim świadectwem
i będą przeprowadzać zbiórkę do puszek dla dzieci niepełnosprawnych,
którymi się opiekują.
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 przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
4. Na prośbę Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
informujemy, ze trwają zapisy dzieci do przedszkola i do żłobka. Bliższe
informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.
5. 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.
6. 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.
7. 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 850 zł + 400 Euro.
Zapisy w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej. Plan wywieszony jest
gablotach, można go również pobrać w zakrystii.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i
wiele innych artykułów w promocyjnych cenach
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Krzysztof Stanisław Bugajski zam. Stronie Śląskie
Agnieszka Katarzyna Jasnowska zam. Stronie Śląskie
- Bartosz Piotr Pura zam. Wrocław
Aleksandra Wiktoria Wawiel zam. Stronie Śląskie
- Marcin Piotr Kuziel za. Stronie Śląskie
Marta Edyta Kowalczyk zam. Stronie Śląskie
1.

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
Było to chyba jedno z najtragiczniejszych nieporozumień w historii, zarówno
wtedy, za życia Jezusa, gdy wielu zgorszonych Żydów uznało Go za szaleńca, jak
i później, gdy spory o Eucharystię dzieliły i rozdzierały Kościół. A wszystko
z powodu zbytniego przywiązania do zewnętrznego znaczenia wyrazów
i skojarzeń, które one nasuwały, bez wniknięcia w głębię słów i nowych treści,
które wraz z Eucharystią ustanawiał Jezus. Ciekawe, że niekiedy człowiek
potrafi posługiwać się słowem w sposób twórczy i odkrywczy, przekazywać
o wiele więcej znaczeń, niż można zawrzeć w ścisłych językowych
i słownikowych definicjach. W jakie głębie treści potrafią nas zaprowadzić poeci,
ile prawdy o życiu, człowieku, Bogu potrafią odsłonić przy pomocy paru
oryginalnie zestawionych i skojarzonych słów. A ile nieporozumień by się
zrodziło, ile nonsensów i bredni, gdyby te słowa potraktować ściśle i odczytać
zgodnie z zasadami logiki. Ale na szczęście nikomu to nie przychodzi na myśl,
każdy wie, że poezja rządzi się innymi prawami. Dlaczego wtedy, gdy Jezus
mówił o spożywaniu swego Ciała i Krwi, ludzie potraktowali to dosłownie?
Dlaczego Jezusa, który mówił tyle głębokich, mądrych i pięknych słów, tym razem
posądzili o kanibalizm? Przecież to był jawny absurd i nikomu rozsądnemu nie
przyszłoby do głowy, że Jezus nagle postradał zmysły. Wytłumaczenie musiało
być inne. Może jeszcze nieznane i niejasne, może zakryte, ale na pewno inne.
Zresztą wkrótce – w czasie Ostatniej Wieczerzy – miało się okazać, o co chodziło
Jezusowi. Wystarczyło odrobinę cierpliwości i zaufania, że Jezus wie, co mówi
i co robi Mówił o swoim Ciele, swojej Krwi i o życiu wiecznym, czyli zbawieniu.
Aby je osiągnąć, należy karmić się Jego Ciałem i Krwią. Tu nie chodzi
o zaspokajanie fizycznego głodu przez połykanie Hostii. Komunia św., do której
tak często przystępujemy, to coś więcej, niż „połknięcie” Pana Jezusa. To przede
wszystkim duchowa więź i wspólnota z Bogiem, to trwanie w Bogu. Doskonale
wiemy, że samo „pójście do Komunii” tego nie gwarantuje, jeśli zabraknie wiary
i duchowej dyspozycji. A zarazem nie stworzy Eucharystii, czyli Chleba Życia,
nawet najbardziej pobożna modlitwa nad bochenkami najlepszego i najświeższego
chleba, jeśli zabraknie kapłana, którego Jezus upoważnia i posyła, aby w Jego
imieniu przemieniał chleb i wino w Jego Ciało i Krew. Niepojęta tajemnica!

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

