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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ III Niedziela Zwykła - 24.01.2016/
o godzinie 10.30 zostanie odprawiona Msza Święta
w intencji ks. Sebastiana z racji święta patronalnego. Życzymy ks.
Sebastianowi wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej na
drodze kapłańskiego życia.
Decyzją
Biskupa
Świdnickiego
dzisiaj
odbędzie
się
ogólnodiecezjalna zbiórka do puszek na rzecz budowy klasztoru
Sióstr Benedyktynek we Lwowie.
We wtorek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów
Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy
się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca
wiary – Abrahama.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
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.
Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym
tygodniu przybędziemy z modlitwą i błogosławieństwem do
mieszkańców ulic:
niedziela – 24.01 – Zielona 2,4,6,7,8
poniedziałek – 25.01 – Zielona 5, Mickiewicza 11-31, 18-30
wtorek –26.01 – 40 – lecia PRL 5, Mickiewicza 33-412, 3250
środa - 27.01 – Krótka 1, Sudecka, 40-lecia PRL 1
czwartek – 28.01 – 40-lecia PRL A-D, Morawka 4,6,7
piątek– 29.01 – 40-lecia PRL H-E, Morawka 8,9,10,18
sobota – 30.01 – Morawka 35,36,37, Młynowiec – od 13.00
Morawka 17,19,20,29
niedziela – 31.01 – Morawka 30,31 i rodziny pominięte
i nieobecne
Kolęda zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty o 14.00.
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.
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 460 ofiar na kwotę 57. tys. 800 zł.
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Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Po raz kolejny dostrzegamy – tym razem już w pierwszym zdaniu Ewangelii – jak
wielką troskę o wiarygodność i dbałość o udokumentowaniu faktów ukazuje św.
Łukasz w swoich pismach. Przekazuje on swoją Ewangelię konkretnemu
adresatowi – Teofilowi. Trudno więc podejrzewać, aby chciał ryzykować
przekazanie fałszu i narazić się bezpośrednio na zarzut kłamstwa. Powołuje się
jeszcze dodatkowo na naocznych świadków i na swoich poprzedników, którzy
próbowali już pewne rzeczy spisywać. Wydarzenia te można było wtedy łatwo
sprawdzić i zweryfikować, gdyż dokonały się w sposób jawny, publicznie,
w dużej społeczności. Dlatego też i Łukasz, mimo, że nie należał do grona
Apostołów, mógł dotrzeć do bezpośrednich uczestników, wszystkiego się
dowiedzieć, uporządkować fakty i przekazać je w jasnej, logicznej relacji. Ten cel,
który sobie Łukasz postawił – „przekonać Teofila o całkowitej pewności nauk,
których mu uprzednio udzielono”, przyświecał Ewangeliście przez cały czas
pisania Ewangelii. Stąd wynika kunsztowna kompozycja, przejrzystość, dbałość
o szczegóły i wierna narracja, spisana na podstawie relacji naocznych świadków.
Jest bardzo ważne, abyśmy sobie dobrze zdali z tego sprawę, ponieważ pozwoli
nam to potraktować słowa Ewangelii z całą powagą i wiarą, jako prawdę, a nie
jako zamierzchły mit czy fikcyjną opowieść. Jezus z Nazaretu, bohater
Łukaszowej Ewangelii, jest postacią historyczną, wszystkie przytoczone przez
Łukasza wydarzenia, łącznie ze Zmartwychwstaniem, wydarzyły się
rzeczywiście, a prawda, która kryje się w komentarzach, symbolach i faktach, ma
charakter objawiony. Właśnie takie wnioski możemy wysnuć już z pierwszego
zdania Ewangelii. Zaraz potem czytamy opis pierwszego publicznego
przedstawienia się Jezusa jako Mesjasza. Ta oficjalna inauguracja zbawczej
działalności Jezusa miała miejsce w Jego rodzinnym mieście, Nazarecie.
Poprzedziły ją liczne cuda, znaki i nauki, z których Jezus zdążył zasłynąć w całej
okolicy. Na pewno budziło to sensację, podziw i ciekawość ludzi. W tym
kontekście prezentacja i samookreślenie się Jezusa miało przeogromne znaczenie.
Było to wyznanie wielkiej wagi, bo pochodziło z ust samego Jezusa. To, co wtedy
powiedział, miało zasadnicze znaczenie dla całej Jego misji, określało wiarygodnie
Jego intencje, cel i pomagało zrozumieć Jego postępowanie.

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

