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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Uroczystość Wszystkich Świętych- 25.10.2015/
1.

Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. 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.
2. Jutro Dzień Zaduszny- wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Chrystusowi który jest naszym Życiem i Zmartwychwstaniem polecamy
naszych Drogich Zmarłych. Msze św. O godzinie 9.00, 16.00 - dla dzieci
i 18.00.
3. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do salek
na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
- czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta podczas jej trwania różaniec za
zmarłych
- piątek – od godziny 17.00 okazja do spowiedzi świętej. O godzinie 18.00
Msza św. z Komunią św. wynagradzającą
- w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Różaniec Fatimski połączony
z różańcem za zmarłych o godzinie 17.30.
5. Różaniec z wypominkami od Dnia Zadusznego codziennie o godz. 17.30, a po
nim Msza św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia
w wypominkach –zapraszamy do wspólnej modlitwy. Plan wypominek:
02.11 – poniedziałek - ul. Nadbrzeżna 28, 36
03.11 – wtorek – ul. Nadbrzeżna – ciąg dalszy
04.11 – środa - ul. Hutnicza
05.11 – czwartek - ul. Żeromskiego, 40-lecia PRL,
06.11 – piątek - ul. Goszów, Mickiewicza, Zielona, Nowotki,
Świerczewskiego, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
07.11 – sobota - Kościuszki
08.11 – niedziela - ul. Stronie Wieś, Turystyczna, Kościelna, Okrężna,
Polna, Sportowa
09.11- poniedziałek - ul. Krótka, Morawka, Sudecka, Młynowiec
10.11 – wtorek - Strachocin, Dolna, Górna i wypominki, na których nie
podano adresu.
6. 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 379ofiar na kwotę 49 tys. 650 zł.
7. 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.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele
innych artykułów w promocyjnych cenach.

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych
obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi a mną,
wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko wtedy, kiedy
znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie
wprowadzi w wielką wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim
konkretem ukazującym autentyczność wiary w obcowaniu ze świętymi jest
troska o to, by znać dokładnie życie przynajmniej kilku świętych. Obecnie
w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi, którzy wędrowali drogą naszego
szarego życia i potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie życiorysy
dotyczą św. Maksymiliana Kolbego, św. Brata Alberta, św. Rafała
Kalinowskiego. W nich już nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na konkret
życia, który w spotkaniu z tymi świętymi pozwala uwierzyć, że droga
Ewangelii jest drogą możliwą do przebycia dla mnie. Wejście w grono świętych
jest wejściem we wspólnotę żyjącą miłością, która ma to do siebie, że zawsze
promieniuje. Jeżeli ktoś otwiera swoje serce na spotkanie z człowiekiem
wielkiego formatu, to pozostaje pod działaniem doskonałej miłości wspólnoty
ludzi świętych i w atmosferze ich miłości o wiele łatwiej mu wędrować
ewangeliczną drogą. Trzeci ważny element, który decyduje o tym, byśmy sięgali
w swoim życiu religijnym po spotkanie z konkretnym świętym, to ułatwienie
odkrycia świętych ludzi, którzy dziś żyją na ziemi. Oni są obok nas, a my ich
nie dostrzegamy dlatego, że mamy jakieś dalekie od prawdy wyobrażenie
o świętości i od rzeczywistych wymiarów świętego wędrującego po ziemi.
Dopiero autentyczne spotkanie ze św. Bratem Albertem czy św. Rafałem
pozwala dostrzec wśród ludzi żyjących obok nas autentycznych świętych
idących ewangeliczną drogą. Wspominamy dziś świętych i wspominamy
zmarłych naszych bliskich, z których wielu jest już w ich gronie. Wszyscy
zbawieni są święci. Pomyślmy i o naszej świętości, o tym, że jesteśmy w drodze
do nieba. Chodzi o to, abyśmy za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kiedy
odprowadzą nas na cmentarz, należeli do grona świętych.

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

