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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXXIII Niedziela Zwykła- 15.11.2015/
1. Dzisiaj Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę do puszek
na remont dachu.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
3. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do
salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
4. Od piątku będą roznoszone po naszych domach opłatki wigilijne.
Dostarczać je będzie pełniący funkcję kościelnego p. Jarosław Grzybowski,
zaopatrzony w specjalne upoważnienie. Nikt inny nie został do tej funkcji
upoważniony, ostrzegamy zatem przed oszustami.
5. W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca
rok liturgiczny. Zgodnie z wieloletnią tradycją taca z tej uroczystości
przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych kościołów w naszej
diecezji. Jest to również święto patronalne Akcji Katolickiej. Uroczysta
Msza św. w intencji Członków AK w przyszłą niedzielę o godzinie 10.30.
6. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki
kościelnej. Na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy polecać Bożej opiece
wszystkich zaangażowanych w piękno liturgii poprzez muzykę i śpiew –
Pana Organistę, Członków scholii parafialnej.
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. 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 390 ofiar na

kwotę 50 tys. 450 zł.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Zapraszamy
wszystkich dysponujących wolnym czasem do pomocy przy sprzątaniu
naszej świątyni w każdą sobotę po Mszy Świętej porannej.
10. 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
Koniec świata zawsze fascynował człowieka. Niewątpliwie przyczyniły się do
tego barwne, przemawiające do wyobraźni i mrożące krew w żyłach opisy
ewangeliczne. Na ich podstawie powstała cała literatura, a zwłaszcza
ikonografia apokaliptyczna. Regularnie pojawiały się także różne
przepowiednie i pseudoproroctwa, zapowiadające rychły koniec. Wiele sekt
wytrwale próbuje „utrafić” wreszcie na właściwą datę, ale jakoś nigdy im się
dotąd nie udało. Tymczasem celem Chrystusa wcale nie było zabawianie ani
straszenie ludzi, ani tym bardziej określanie terminu apokalipsy. Chciał On
przekazać ważne prawdy dotyczące naszego zbawienia i naszej postawy
w obliczu ostatecznego spotkania z Bogiem, które rozstrzygnie o naszej
wieczności. A kiedy to będzie? To już nie takie ważne, bo zawsze trzeba być
gotowym, czyli zawsze trzeba żyć według Ewangelii. Niewątpliwie, dla
każdego z nas termin ten w praktyce będzie się pokrywał z chwilą naszej
śmierci. Bóg nie chce, abyśmy ten moment znali wcześniej. Tajemnica ta należy
w pewnym sensie do istoty człowieczeństwa, do tego stopnia, że Syn Boży,
który stał się Człowiekiem, także nie ma mocy objawić tego ludziom. Ale Bóg
wyposażył człowieka w oczy, zdrowy rozsądek, rozum i logikę. Jest to
wystarczająco dużo, aby wyciągnąć pewne wnioski, dotyczące ludzkiego życia,
śmierci i zbawienia. A tam gdzie rozum nie jest w stanie przeniknąć tajemnicy
ludzkiego bytu, tam wkracza objawienie. Bóg sam odsłania przed człowiekiem
to, co zakryte. Ale odsłania częściowo, dokładnie tyle, ile jest potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania w ziemskim życiu. Bacznie obserwując
stworzenie, badając prawa natury, prawa rozwoju społeczeństw, historię
ludów i narodów, zgłębiając tajniki psychologii, socjologii, etyki i wielu innych
dziedzin, człowiek może się nauczyć aż nadto wiele, aby na tej ziemi żyć
sensownie i szczęśliwie. Problem w tym, że nie chcemy się uczyć ani wyciągać
wniosków z historii ludzkich błędów, lecz wciąż na nowo popełniamy te same
głupstwa. A jeśli nawet wyciągniemy prawidłowe wnioski, to i tak rzadko
kiedy stosujemy je w życiu. Stąd tyle wojen, przemocy, rozwodów, samobójstw
i wykolejeń ludzkich losów. A przecież wielu nieszczęść można by uniknąć,
gdyby stosować się do zasad, które wypracowali nasi przodkowie, często za
bardzo wysoką cenę. Tego chce nas nauczyć Chrystus: abyśmy zmądrzeli
i chcieli sami odkrywać prawdę i dobro.

