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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXV Niedziela Zwykła - 20.09.2015/
1. Dziś – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku, a zarazem trzecia niedziela
września, w którą Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego
Przekazu.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
3. Jutro o godzinie 11.00 w kościele w Wierzbicach odbędzie się pogrzeb ks.
Andrzeja Ćwika. Parafia organizuje wyjazd na Mszę św. pogrzebową.
Zapisy w zakrystii.
4. Jutro – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Zachęcamy do
modlitwy w intencji celników, którym patronuje św. Mateusz, a także o
nowe powołania do służby Bożej i o błogosławieństwo niebios dla dzieła
nowej ewangelizacji.
5. 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.
6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii przypada całodzienna adoracja
Najśw. Sakramentu w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. W naszej diecezji
codziennie – w wyznaczonej parafii trwa adoracja Chrystusa
Eucharystycznego. Wystawienie Najśw. Sakramentu rozpocznie się po
Mszy o godz. 1200 i trwać będzie do godz. 1800. O godz. 1800 nabożeństwo
eucharystyczne zakończone błogosławieństwem Najśw. Sakramentem
i Msza św. wieczorna. Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania
czasu na rozmowę z Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba.
Porządek adoracji:
1300 – 1400 – Hutnicza, Zielona, Dolna, Polna, Okrężna,
1400 – 1500 – Kościuszki, Morawka, Świerczewskiego
1500 – 1600 – Nadbrzeżna, Mickiewicza, Górna, Stronie-Wieś, Turystyczna,
Sportowa
1600 – 1700 – Krótka, Żeromskiego, 40-lecia PRL, Strachocin, Goszów,
Kościelna, Szkolna
1700 – 1800 – Nowotki, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
7. W przyszłą niedzielę z polecenia Ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się
zbiórka do puszek na potrzeby Radia Rodzina.
8. Zapraszamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili jeszcze
do sakramentu bierzmowania a chcieliby przyjąć ten sakrament, aby
zgłosili się do kancelarii parafialnej najpóźniej do połowy października.
9. Informujemy, że w kancelarii parafialnej przyjmowane są rezerwacje
Mszy św. na rok 2016.
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 301
ofiar na kwotę 38 tys. 950 zł.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty. Zapraszamy wszystkich dysponujących wolnym czasem do pomocy
przy sprzątaniu naszej świątyni w każdą sobotę po Mszy Świętej porannej.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Słowa Chrystusa musiały wywoływać u Apostołów wiele rozterek. I jeśli dziś
traktujemy te słowa na serio, także powinniśmy odczuwać jakiś niepokój.
Zwłaszcza, gdy Jezus mówi o krzyżu. Teoretycznie wiemy już dość dużo o kaźni
krzyża, zwłaszcza z danych, które można uzyskać z analizy Całunu Turyńskiego.
Dużo dowiadujemy się także z artystycznej intuicji mistrzów pędzla i dłuta,
a ostatnio także kamery filmowej. Już to wywołuje lęk, zwłaszcza, gdy próbujemy
sobie wyobrazić krzyżowanie siebie. Ale wielu z nas wie osobiście i praktycznie, co
to znaczy dźwigać krzyż. Nie ten z drewna, ale równie ciężki krzyż choroby,
utraty najbliższych, ubóstwa, samotności, ludzkiej niesprawiedliwości. Dla nich
słowa Chrystusa nie są już teorią czy wzniosłym nauczaniem, lecz znaną melodią,
która towarzyszy im w godzinach własnej udręki. I jakoś jest wtedy łatwiej.
Chrystus wie, że doświadczenie krzyża jest nieodwołalne i nieuniknione
w ludzkim życiu, że prędzej czy później czeka to każdego. I dlatego lojalnie o nim
uprzedza, abyśmy nie byli zaskoczeni. Właśnie dlatego powiedział o swoim
krzyżu Apostołom, aby mogli się oswoić z myślą o tej ciężkiej próbie i na nią
przygotować. Jak wiemy – bezskutecznie. A dlaczego? Przecież Jezus mówił
jasno i jednoznacznie o swojej męce i śmierci. Może nawet za jasno i za
jednoznacznie. I dlatego zamiast akceptacji wywołał lęk. Nieuleczalnie chorzy,
nawet jeśli przeczuwają swój koniec, nie lubią o nim wiedzieć ani słyszeć.
Zrozumienie i pogodzenie się z koniecznością cierpienia, dokonuje się powoli, rodzi
się w bólach wraz z wewnętrzną dojrzałością. Ale to przychodzi dopiero wtedy,
gdy człowiek coś już w życiu przejdzie. Przedtem mamy inne sprawy i myśli
w głowie. Np. czy jestem dość ważny i sławny, czy ludzie się ze mną liczą, co
o mnie mówią i myślą, czy mnie podziwiają? A może mógłbym coś zrobić, aby było
o mnie głośniej? Jak na swoje możliwości, jestem stanowczo za mało doceniony!
Na pewno należy mi się więcej! Czyż mogą być dwa odleglejsze bieguny i większe
skrajności, niż to co mówił Chrystus, a to co my sobie myślimy? I właśnie stąd te
rozterki: uważamy bowiem, że Bóg nas nie rozumie i jest przeciwko nam, że nie
chce wyjść naprzeciw naszym słusznym potrzebom i aspiracjom, a z tym
krzyżem to już wyraźnie robi nam na złość.

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

