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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXXII Niedziela Zwykła- 08.11.2015/
1. Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od
2009 roku.
2. Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest
katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym
posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu i o naszej modlitwie w intencji
widzialnej głowy Kościoła.
3. W środę – 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. U nas
o godzinie 10.00 Msza Święta dziękczynno-błagalna w intencji naszej
Ojczyzny.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
5. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do
salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
6. W przyszłą niedzielę Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą
zbiórkę do puszek na remont dachu.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których
rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować w zamian,
prócz uśmiechu”. Od 8 listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza
św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
8. Różaniec z wypominkami do wtorku o godz. 17.30, a po nim Msza św.
wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach
–zapraszamy do wspólnej modlitwy. Plan wypominek:
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.
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 381ofiar na kwotę
49 tys. 850 zł.
10. 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.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze
i wiele innych artykułów w promocyjnych cenach.

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

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Na ogół dzisiejszą Ewangelię wykorzystuje się jako pretekst i okazję do
poruszenia tematu ofiarności i utrzymania Kościoła. Faktycznie, jest to bardzo
istotny temat i uboga wdowa stanowi dla wielu niedościgły wzór. Ma też dziś
wielu naśladowców: obecnie Kościół utrzymuje się bowiem przede wszystkim
z ofiar ludzi ubogich, których dochody oscylują w granicach socjalnego
minimum. Bogaci wolą sponsorować bardziej spektakularne akcje niż tydzień
miłosierdzia, remont dachu czy rachunek za ogrzewanie kościoła. A są to
wszystko sprawy niezbędne dla funkcjonowania parafii. Ich
zakwestionowanie czy niedofinansowanie grozi bowiem zachwianiem całej
posługi duszpasterskiej. Po prostu: Kościół potrzebuje pieniędzy, i to
w nominałach wprost proporcjonalnych do inflacji. „Waryński” wrzucony do
koszyka stanowi co prawda dokładny odpowiednik jednego grosza z dzisiejszej
Ewangelii, ale z drugiej strony to tylko równowartość paru zapałek... Z takim
budżetem dużo się nie zdziała. To istny cud, że przy tak skromnych
możliwościach materialnych, Kościół robi aż tak wiele. (Ubiegłoroczne dochody
i rozchody Diecezji Kaliskiej zamykały się w kwocie kilku miliardów zł. Nie
znam danych dotyczących budżetu województwa, ale sądzę, że jest to kilka
bilionów. Mechanizm jest chyba dość prosty: kto ma mało, ten szanuje to, co
ma. Drugi czynnik to wkład osobisty wielu osób z dużym poczuciem
odpowiedzialności.) Ale nie to jest głównym tematem Ewangelii. Otóż kluczem
do jej zrozumienia są słowa Chrystusa o ofierze wdowy: „wrzuciła całe swoje
utrzymanie”. Nie było to wiele – jeden grosz, ale dla niej było to wszystko.
O czym to świadczy? O nieograniczonym zaufaniu do Boga. Gdyby ta reszta
pieniędzy została przeznaczona na jakieś głupstwo, byłaby to lekkomyślność;
jeśli na chleb, byłoby to tragiczne. Ale to była ofiara. Ofiara to zewnętrzny
wyraz zaufania do Boga: rezygnuję z części swego utrzymania, żeby
symbolicznie pokazać Bogu, że liczę na Jego pomoc, że On jest dla mnie
ważniejszy nad życie. Uboga wdowa pokazała to w sposób nie symboliczny,
lecz dosłowny. Oddała wszystko Bogu, bo wiedziała, że w Nim ma wszystko,
a nawet jeszcze więcej. Wiedziała, że na Nim może polegać bardziej, niż na
swoim ostatnim groszu. Sama z siebie nie miała i nie mogła nic, ale skoro tak,
swoim zaufaniem zmuszała niejako Boga do pomocy. Albowiem Bóg, jako
kochający Ojciec, wie, że potrzebujemy niezbędnych środków do życia i nikogo,
kto Mu ufa, ich nie pozbawi. Podobnie postąpi tata ze swoimi dziećmi:
zaopiekuje się szczególnie tym, które ma najmniej i jest najsłabsze.

