\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ II Niedziela Zwykła - 17.01.2016/
1. Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból
rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i zarobków.
Otoczmy ich modlitwą, nie przyczyniajmy dodatkowych zmartwień
i starajmy się wybaczyć wszystkie urazy i nieporozumienia, które narosły
przez czas rozłąki.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów remontów.
3. Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców
modlił się Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa
nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia
świadectwo naszej wiary.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
5. W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia –
Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych
kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana.
Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem
będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
6. Decyzją Biskupa Świdnickiego w przyszłą niedzielę odbędzie się
ogólnodiecezjalna zbiórka do puszek na rzecz budowy klasztoru Sióstr
Benedyktynek we Lwowie.
7. Akcja Katolicka organizuje po raz kolejny półkolonie dla dzieci klas I – VI
naszej parafii w dniach od 01.– 06.02. W zakrystii są do odebrania zgody
na udział półkoloniach.
8. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym tygodniu
przybędziemy
z modlitwą i błogosławieństwem do mieszkańców ulic:
niedziela – 17.01 – Żeromskiego A-D, Świerkowa, Kopernika
poniedziałek – 18.01 –
Żeromskiego E-I, Kościuszki 60-66,
Sportowa, Turystyczna
wtorek –19.01 – Strachocin 1- 8, Strachocin 10 - 38
środa - 20.01 – Krótka 2.3. Strachocin 40-56
czwartek – 21.01 – Okrężna, Górna, Kościelna, Szkolna,
Świerczewskiego 1-9
piątek– 22.01 – Świerczewskiego 10 – 21
sobota – 23.01 – Krótka 5, Mickiewicza 1-7 i 6-16
niedziela – 24.01 – Zielona 2,4,6,7,8
Kolęda w dni powszednie zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty
o 14.00.
9. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w sobotę w
wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
10. 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 450 ofiar na kwotę
56. tys. 750 zł.

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Znów rozpoczynamy w liturgii tzw. okres zwykły. Od przyszłej niedzieli aż do
Popielca, a po Zesłaniu Ducha Świętego aż do następnego Adwentu, będzie
nam towarzyszyła Ewangelia św. Łukasza. Dziś natomiast, jako
wprowadzenie, znany nam dobrze fragment Ewangelii Janowej: Gody
w Kanie Galilejskiej z cudowną przemianą wody w wino. Lekturę warto
rozpocząć od końca: „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.”
Dokładnie w tym kontekście musimy czytać cały ten fragment. Jeśli bowiem
tego nie uwzględnimy, zaczniemy błąkać się wśród różnych błędnych
interpretacji w stylu: że Jezus chciał, żeby ludzie pili wino, albo że Matka
Boża zmusiła Go do uczynienia cudu. Cud w Kanie Galilejskiej był znakiem
dla uczniów, a potem także dla całego Kościoła. Znakiem, czyli czymś, co ma
jakieś znaczenie i o czymś nas poucza. Właśnie ta „dydaktyczna” zawartość
jest najważniejsza. Jezus w dyskretny, a zarazem nie pozostawiający
wątpliwości sposób, pokazał swoim uczniom, że ma nadludzką moc
i panowanie nad siłami natury. Dotąd znali Go jako Nauczyciela
o porywającym sposobie mówienia, jako rozmodlonego i wrażliwego na
potrzeby ludzkie Przyjaciela; teraz odkrywają, że Jezus może więcej. Może, bo
sam jest Kimś więcej. To odkrycie było zarazem narodzeniem się ich wiary. Od
tej chwili wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, że ma powierzoną przez Boga misję
zbawienia, że to właśnie na Niego od wieków czekał lud Izraela. I oto ten
Mesjasz jest tu, na wyciągnięcie ręki, przy tym samym stole pije to samo wino,
które osobiście swoim wszechmocnym słowem stworzył z wody. Nie uczynił
tego, aby się popisywać i robić sensację, ani też nawet tylko po to, aby pomóc
człowiekowi w potrzebie i uratować nowożeńców przed wstydem. Uczynił to
po to, aby obudzić w swoich uczniach wiarę.

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

