\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXIX Niedziela Zwykła - 18.10.2015/
1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji.
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy
zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać
swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły
albo dotąd Boga nie poznały.
2. Dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji
pracowników i wychowanków Przedszkola Miejskiego noszącego imię
Świętego Jana Pawła II.
3. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadza kolejną zbiórkę do
puszek na remont ołtarza bocznego.
4. W środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy
z nabożeństwem różańcowym.
5. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do
salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
6. Przez cały miesiąc październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie
różańcowej. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 17.30.
7. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć kalendarz parafialny w cenie 5 zł.
Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na paczki
mikołajowe i organizację półkolonii. Dziękujemy wszystkim sponsorom za
pomoc w jego wydaniu.
8. 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.
9. 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 360 ofiar na kwotę
46 tys.
10. Na
prośbę
Pani
Dyrektor
Wojewódzkiego
Centrum
Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim informujemy, że w dniu 21.10.15
o godzinie 11.00 w Centrum Edukacji, Turystki i Kultury w Stroniu Śląskim
odbędą się uroczyste obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
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
i wiele innych artykułów w promocyjnych cenach.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Adrian Jan Kluza zam. Stronie Śląskie
Anna Maria Feluś zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Doskonale rozumiemy Jakuba i Jana, którzy przyszli prosić o przywileje,
i chyba jeszcze lepiej rozumiemy pozostałych Apostołów, którzy przeciwko
temu zaprotestowali; nie z jakichś szlachetnych pobudek, ile raczej przez
zwykłą zazdrość. Rozumiemy to, bo sami jesteśmy do nich podobni: też byśmy
zabiegali o wpływy i też oburzalibyśmy się na tych, którzy by nas ubiegli.
Przez te dwa tysiące lat człowiek nie wiele się zmienił, a jeśli już, to chyba na
gorsze. Ale te nienajlepsze skłonności ludzkiej natury mogą zostać odmienione
przez Chrystusa, jeśli Mu zaufamy i pójdziemy za Nim. Właśnie to dokonało
się u Apostołów: z porywczych i często samolubnych rybaków, przemienili się
w dojrzałych, zdolnych do poświęcenia, ofiary i służby świadków Chrystusa.
Jednakże zanim dobrze zrozumieli słowa Chrystusa i odpowiedzieli na Jego
wezwanie, najpierw chcieli Go wykorzystać dla swoich celów, albo raczej
chcieli upiec przy Jego ogniu swoją własną pieczeń. Żądza zaszczytów
i przywilejów, żądza sławy i władzy, jest jednym z najsilniej zakorzenionych
w ludzkiej naturze dążeń. Chrystus rozumie te ambicje i akceptuje je, ale chce je
przemienić w taki sposób, by z siły egoistycznej i niszczącej, stały się energią
twórczą, popychającą człowieka do heroizmu i służby dla wspólnego dobra.
Żeby to jednak mogło się dokonać, człowiek musi przejść najpierw próbę, taki
duchowy chrzest, w którym wyrzeknie się siebie, swoich pożądań,
egoistycznych dążeń, ambicji. Wyrzeknie się, to wcale nie znaczy, że stłumi lub
będzie udawał, że już ich nie ma. To znaczy raczej, że podda je Chrystusowi
i zdecyduje się na prawdziwą wielkość, a nie tylko na jej pozory, oparte na
przemocy, propagandzie lub przekupstwie, że dostosuje do wzoru, który On
nam pozostawił. Jest to wzór skrajnie przeciwny do tego, który podsuwa nam
świat i ci, którzy rządzą narodami. Świat preferuje kierunek do siebie:
wszystko dla mnie, wszyscy do mnie, wszystko moje. Chrystus przeciwnie:
wszystko dla innych, On dla wszystkich. Nie przyszedł, żeby Mu służono, lecz
żeby służyć; nie przyszedł, żeby coś zabierać, lecz żeby dawać, i to do końca,
łącznie z życiem.

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

