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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXVIII Niedziela Zwykła - 11.10.2015/
1. Dzisiaj obchodzimy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II- Patron
Rodziny”. W tym też dniu w parafiach całej Polski po każdej Mszy św.
będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek. Zebrane ofiary
przeznaczone są na stypendia dla najbiedniejszej młodzieży w naszym
społeczeństwie.
2. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszamy parafian na
modlitwę w intencji naszych nauczycieli i wychowawców w ramach
nabożeństwa różańcowego i nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do
salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
4. W piątek w liturgiczne wspomnienie Jadwigi Śląskiej, oddamy hołd
naszemu wielkiemu Rodakowi – Świętemu Janowi Pawłowi II. Decyzją
polskiego Parlamentu 16 października jest Dniem Papieża Jana Pawła II.
5. W sobotę przypada wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego jest
to święto patronalne naszego księdza biskupa. Zachęcamy naszych
parafian do modlitwy w intencji Dostojnego Solenizanta.
6. Za tydzień będziemy przeżywać Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający
Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na tacę przeznaczona jest na cele
misyjne Kościoła.
7. Także w przyszłą niedzielę o godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza św.
w intencji
pracowników i wychowanków Przedszkola Miejskiego
noszącego imię Świętego Jana Pawła II.
8. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadza kolejną
zbiórkę do puszek na remont ołtarza bocznego.
9. Przez cały miesiąc październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie
różańcowej. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 17.30.
10. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych.
Prosimy o uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale także pamiętajmy
o grobach opuszczonych, zaniedbanych. W kościele wyłożone są kartki
wypominkowe – to także forma naszej pamięci modlitewnej o zmarłych.
Prosimy wypełniać je czytelnie, imiona piszemy w I przypadku /np.: Zofia,
Antoni itp./ oraz podajemy na kartce miejsce zamieszkania, ponieważ –
wzorem lat ubiegłych – będą one wyczytywane w kościele według ulic.
Wypominki składamy w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii
parafialnej.
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 345 ofiar na kwotę
44 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. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Adrian Jan Kluza zam. Stronie Śląskie
Anna Maria Feluś zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Ten obraz ewangeliczny powtarza się w naszym życiu bardzo często: Chrystus
przedstawia nam swoją propozycję, a my ją odrzucamy, bo boimy się, że będzie nas
ona zbyt wiele kosztowała. Nie chodzi tu zaraz o grzech czy o złą wolę. Na ogół to,
co z propozycji Boga odrzucamy, nie jest ścisłym obowiązkiem, lecz czymś „ponad”,
czymś dobrowolnym, dodatkowym wysiłkiem czy ofiarą. Co ciekawe: często mówimy
„a”, ale boimy się powiedzieć „b”. Łatwo jest rozpocząć dobre dzieło, ale trudno jest
doprowadzić je do końca. Wynika to być może z tego, że nie tyle zależy nam na
rzeczywistym efekcie, co na pewnych pozorach czy przeświadczeniu, że przecież
chcieliśmy, mieliśmy szczerą i dobrą wolę, ale tak jakoś nam nie wyszło. Tzw. „dobre
chęci” są znakomitym alibi, usprawiedliwiającym nasze lenistwo czy bezczynność.
A często podjęcie jakiegoś wielkiego i nietuzinkowego projektu doskonale zwraca na
nas uwagę i podziw innych, i to już nam wystarczy. Prawdziwy cel osiągnięty:
dostrzeżono nas! Kto wie, ile z tych motywów towarzyszyło młodzieńcowi
z dzisiejszej Ewangelii! Niewątpliwie miał dobre chęci i wiedział, do kogo się z nimi
udać – do Chrystusa. Nie można mu także odmówić zapału i pobożności: wyrażały
się one nie tylko w słowach, ale i w dotychczasowym postępowaniu, jeśli tylko nie
była to czcza przechwałka. Nie brakowało mu także uprzejmości i dobrego
wychowania. Do tego momentu wszystko było OK i stanowiło doskonały punkt
wyjścia do propozycji Chrystusa. Propozycja ta wypływała z miłości, a miłość
zobowiązuje człowieka i stawia mu wymagania. Dzięki nim wzrastamy
i dojrzewamy w swoim człowieczeństwie. Ale to wymaga trudu, a nie każdego stać,
żeby ten trud podjąć. A właściwie stać każdego, ale nie każdemu się chce. I tu jest
cały problem. Bóg pragnie naszego duchowego wzrostu. Wie, że dokonuje się on przez
wyrzeczenie, ascezę, rezygnację z wygód. Nie jest to łatwe i boimy się tego. Ale jest to
jednak tylko jedna, negatywna strona medalu. Przeciwwagę stanowi łaska i pomoc
Boga. Przejawia się ona przez owo „spojrzenie z miłością”, przez miłość i bliskość
Boga. Jednakże na miłość tę trzeba odpowiedzieć. Jeśli zabraknie szybkiego odzewu,
stracimy niepowtarzalną szansę. Wtedy zwykle ogarnia nas smutek, że przez
małoduszność zmarnowaliśmy coś bardzo cennego. Pozostaje wygoda, pozostają
różne „bogactwa”, ale pozostaje też pustka, której nie pozwoliliśmy Bogu zapełnić.
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Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

