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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXX Niedziela Zwykła - 25.10.2015/
przeżywamy Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła.
Modlimy się za Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego
kościoła.
W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza,
którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to
śmiercią męczeńską.
W środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy
z nabożeństwem różańcowym.
W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah
zaprasza do salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma
Świętego.
Przez cały miesiąc październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie
różańcowej. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 17.30.
Od dzisiaj można nabyć kalendarz parafialny w cenie 5 zł.
Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na
paczki mikołajowe i organizację półkolonii.
W przyszłą niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. do
południa o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. O godzinie 14.00
w kościele krótkie nabożeństwo żałobne, po którym wyruszy
procesja różańcowa do 5 stacji /1.- przy grobie ks. Bronisława
Szymuli, 2 i 3- na cmentarzu parafialnym, 4 i 5 na cmentarzu
komunalnym/. Na zakończenie procesji będzie odprawiona na
cmentarzu komunalnym Msza św. koncelebrowana za wszystkich
zmarłych ujętych w wspominkach i spoczywających na naszych
cmentarzach. Po Mszy św. możliwość poświęcenia nowych
nagrobków- należy podejść do ołtarza i zgłosić księdzu. Mszy św.
wieczornej w tym dniu nie będzie. W związku z możliwością
uzyskania odpustu zupełnego zachęcamy do skorzystania
z sakramentu pokuty w piątek i sobotę od godziny 17.00.
Przypominamy też, że w dalszym ciągu można składać ofiary na
wypominki listopadowe na tacę w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.
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 372ofiary na kwotę 48 tys. 100 zł.
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.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce.
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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Żeby dobrze zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii i wyciągnąć z niej
praktyczne wnioski, warto wczuć się w postać i sytuację Bartymeusza. Z pozycji
człowieka zadowolonego z życia, sytego, zdrowego i pewnego siebie, nie da się
bowiem wykrzesać z siebie autentycznego krzyku modlitwy i wiary. Bartymeusz
był pozbawiony wszystkiego: najpierw wzroku, potem środków do życia, wreszcie
ludzkiej życzliwości. Skazany był na ciemność, żebraninę i ludzkie drwiny bądź
litość. Kto wie, może wielu z nas dostrzeże pewne podobieństwa między
Bartymeuszem, a swoją własną sytuacją? Jak wielu z nas żyje w wewnętrznych
ciemnościach: skołowania sprzecznymi ideologiami, reklamą, fałszem bądź
półprawdami, zaślepienia grzechem, rozpaczą, nienawiścią, pożądaniem. To
skołowanie i zaślepienie powoduje, że stajemy się niezdolni do samodzielnego
i odpowiedzialnego życia. Przejawia się to w bierności, bezrobociu, zamykaniu się
w sobie, rozmaitych ucieczkach w alkohol, seks, narkotyki. Dość dobrym obrazem
takiej postawy jest bezczynne siedzenie przy drodze swego życia. Nic dziwnego,
że ta bierność skazuje nas na żebraninę: zamiast samemu decydować o sobie,
jesteśmy zdani na innych, na to, co nam dadzą, podsuną, łaskawie rzucą do
kapelusza. Nie stać więc nas na samodzielne myślenie, opinie, poglądy, decyzje.
Ktoś to robi za nas, a my to przyjmujemy, bo nie stać nas na samodzielność. Kto
wie, czy sytuacja Bartymeuszów XX wieku, nie jest trudniejsza od tej sprzed
dwóch tysięcy lat. Czy wobec tego nie mamy wyjścia i jesteśmy skazani na taką
marną wegetację? Nie, jeśli tylko potrafimy tak jak Bartymeusz wykorzystać
swoją życiową szansę. Tą szansą jest Jezus Chrystus. Brzmi to dość ogólnikowo,
jak reklamowy slogan. Zobaczmy więc, co się za tym hasłem kryje. W swojej
beznadziejnej sytuacji Bartymeusz usłyszał pewnego dnia, że w pobliżu
przechodzi Chrystus. Musiał już o Nim wcześniej słyszeć, a teraz nadzieje stały
się realne. Zaczął z całych sił krzyczeć. Wyobraźmy sobie, że zabłądziliśmy
w górach w czasie śnieżycy i wzywamy pomocy: od tego, czy nas ktoś usłyszy,
zależy nasze życie. Właśnie tak należy się modlić: z taką nadzieją i determinacją,
jakby od tego zależało nasze życie. Tak właśnie zaczął krzyczeć Bartymeusz, bo
od tego faktycznie zależało jego życie.

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

