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/ XXVI Niedziela Zwykła - 27.09.2015/
1.

Dzisiaj 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
2. Dzisiaj z polecenia Ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się zbiórka do puszek na
potrzeby Radia Rodzina.
3. We wtorek – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Zachęcamy do
częstego odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła, aby ograniczał wpływ
szatana na nasze postępowanie.
4. 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.
5. W czwartek rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe, które odbywać się będą przez
cały miesiąc o godzinie 17.30 Wiernych, którzy nie będą mogli brać w nich udziału,
zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w swoich domach.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek
Godzina Święta o godzinie 17.00 podczas jej trwania nabożeństwo różańcowe.
Okazja do spowiedzi piątek od godz. 17.00 W piątek o godz. 18.00 Msza św. ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa z Komunią św. wynagradzającą. W sobotę, jako
I miesiąca do południa księża odwiedzą chorych. Różaniec fatimski o godzinie 17.30.
Zapraszamy ze świecami.
7. W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i napoje
z których dochód przeznaczony jest na remont świetlicy środowiskowej.
8. W przyszłą niedzielę Mszą Święta o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie
kandydatów do bierzmowania (klasy I – III) i ich rodziców.
9. Parafia organizuje wyjazd na rekolekcje diecezjalne dla młodzieży w dniu 10.10.
Koszt 25 zł. Zapisy w zakrystii. Bliższych informacji udziela ks. Sebastian.
10. Parafia organizuje pielgrzymkę Żywego Różańca do Barda w dniu 03.10. Koszt 15 zł.
Zapisy w zakrystii.
11. 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 310 ofiar na kwotę 39 tys. 400 zł.
12. 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.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, dwumiesięcznik
„Misyjne drogi”.

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
W dobie różnorakich nacjonalizmów, separatyzmów, wojen religijnych,
rozmaitych kampanii nienawiści, fałszywych pomówień, szczucia jednych
przeciwko drugim, Jezus daje nam jako lekarstwo złotą zasadę tolerancji: „Kto
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Ponieważ jednak kwestia tolerancji
religijnej budzi wiele gorących emocji i sporów, warto przyjrzeć się
współczesnym „wojnom religijnym” w świetle tej Ewangelii. Od razu widzimy,
że Janowi trochę tej tolerancji zabrakło. Prawdopodobnie w dobrej wierze:
chciał ustrzec dzieło Chrystusa przed zniekształceniem, rozdrobnieniem
i profanacją. Być może dały też o sobie znać ciągotki monopolistyczne – Jan
też miał prawo nie lubić konkurencji. Dość, że potrzebna była interwencja
Chrystusa. Jednakże jeśli ktoś myśli sobie z satysfakcją, że w ten sposób Jezus
utarł nosa Kościołowi, a szczególnie jego hierarchom, to się grubo myli. W tej
Ewangelii na pewno nie ma pretekstu do kolejnego ataku na Kościół w imię
rzekomej „obrony tolerancji przed zapędami klerykalnego totalitaryzmu”. Czy
czytając ten cytat (w zasadzie nawet dość oględny) z rozmaitych „Nie”,
„Wprost”, „Poznaniaków” itp. nie czujemy jakiegoś niesmaku, jakiejś wielkiej
dysharmonii ze słowami Chrystusa? Jest to język propagandy i walki, jakże
obcy kojącej mowie Ewangelii. A jednak, wielu ludzi ulega presji tego języka
nienawiści i daje się nią owładnąć. Tymczasem Jezus podaje warunki, które
musi spełniać ktoś, kto ma mieć prawo do miana i przywilejów chrześcijanina.
Innymi słowy: podaje granice tolerancji, poza którymi nie można już mówić
o postawie chrześcijańskiej. Tą granicą i kryterium przynależności do
Chrystusa, jest cześć dla imienia Jezusowego, czyli wiara. Kto podejmuje
jakiekolwiek działanie w imię Jezusa, czyli w zgodzie z zasadami, które Jezus
głosił, nie może być nastawiony wrogo. Jeśli ktoś podejmuje krytykę Kościoła
w imię Jezusa, czyli kierując się miłością, braterskim upomnieniem, dyskrecją,
pokorą, troską o wspólne dobro – jest to zawsze krytyka twórcza
i konstruktywna. I taką krytykę Kościół z wdzięcznością, choć może niekiedy
bez entuzjazmu poszczególnych księży, przyjmuje.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie
naszego brata śp. Ks. Prałata Andrzeja Ćwika
składamy serdeczne podziękowanie.
Siostry z rodzinami

