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W dzisiejszą niedzielną obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. To szczególna
okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych, którzy im
spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.
Dzisiaj zakończenie kolędy odwiedzimy mieszkańców ulicy Morawka 30,31
i rodziny pominięte i nieobecne. Składamy serdeczne podziękowania za modlitewne
spotkania w klimacie życiowości i wzajemnego zrozumienia. Bardzo dziękujemy za
ofiary kolędowe.
Jutro Mszą Świętą o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie dla dzieci klas I – VI
naszej parafii. W zakrystii są do odebrania zgody na udział półkoloniach.
We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej tradycji
nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele
będą sprawowane o godzinie 9.00 i 18.00. Na początku każdej Mszy Świętej będzie
miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec. Przynieśmy zatem ze sobą gromnice.
Niech staną się one znakiem obecności Chrystusa – światłości świata. Zapalajmy je,
jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej
obecności i Opatrzności sobie nieustannie przypominać.
W tym dniu już po raz 20. będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą tych, którzy przez składane śluby
zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Panu Bogu,
żyjąc według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tego dnia
zakończy się również przeżywany od listopada 2014 r. Rok Życia Konsekrowanego,
podczas którego próbowaliśmy poznawać piękno i radość tej formy życia całkowicie
oddanego Panu Bogu. Składane w to święto ofiary zostaną przeznaczone na
wsparcie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej Ojczyźnie.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. W tym też
dniu z okazji liturgicznego wspomnienia Świętego Błażeja, którego czcimy jako
orędownika w chorobach gardła pobłogosławimy świece oraz udzielimy specjalnego
błogosławieństwa za jego wstawiennictwem.
W środę od godziny 8.00 zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy
demontażu choinek i dekoracji bożonarodzeniowych w kościele.
Z racji I czwartku miesiąca Godzina Święta o godzinie 17.00. Okazja do spowiedzi
od godziny 17.00.
W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00.
O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
W sobotę jako I miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze
świecami.
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
Modlić się będziemy o dobre przeżycie czasu ferii i Wielkiego Postu.
W związku z okresem ferii zimowych kancelaria czynna w tym tygodniu tylko
w sobotę od godz. 9.00-10.00, a w nagłych sprawach bezpośrednio po Mszy
wieczornej.
Informujemy naszych drogich Parafian i Gości, że w okresie ferii od poniedziałku do
piątku Mszy świętych porannych nie będzie.
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 468 ofiar na kwotę 58. tys. 500 zł.

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Jest to jedna z najbardziej dramatycznych scen Ewangelii i tragicznych
momentów w życiu Jezusa: został On odrzucony przez swoich najbliższych:
rówieśników i ziomków. Po nieprzychylnym Betlejem i rzezi Niewiniątek,
stanowiło to kolejną zapowiedź tego, co później dopełni się pod pałacem Piłata
i na Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach i momentach ludzkich dziejów.
Człowiek nie chce Boga! Bóg umiłował człowieka i oddał swego Syna
z miłości, a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie chce Boga!
Czy to możliwe? Ano możliwe i chyba sami niejednokrotnie byliśmy świadkami
czy wręcz uczestnikami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego to wynika? Co
pcha człowieka do takiej rozpaczliwej i tragicznej decyzji? Warto chyba się
nad tym zastanowić. Wszystko rozpoczęło się w raju, kiedy to człowiek
skuszony przez szatana po raz pierwszy sprzeciwił się Bogu. Grzech raz
posiany, rozkrzewił się wszędzie i wszystko przerósł swymi śmiercionośnymi
kłączami. Nieufność człowieka wobec Boga i związany z tym lęk, przeszły na
wszystkich ludzi, rodząc nienawiść i agresję. Grzech pierworodny: nie
potrzebuję Ciebie, nie chcę! Sam będę o sobie decydował! Czyż i dziś nie
rozpoznajemy wokół siebie i w sobie takiej postawy? Ale Bóg się nie zniechęca,
Jego miłość jest cierpliwa i gotowa na wszystko. Najpierw posyła patriarchów,
potem proroków, wreszcie swego Syna, w nadziei, że Jego uszanują. Nic
z tego, a nawet wręcz przeciwnie: to dopiero doprowadza człowieka do
wściekłości! Ta wściekłość ma swoje wyraźne i jednoznaczne źródło właśnie
w nienawiści do Boga. Dlatego właśnie Jezus musiał umrzeć, bo był Synem
Bożym i głośno to wyznał. A człowiek nie chce Boga tak blisko siebie. No,
w niebie niech już sobie ten Bóg będzie, ale tu, u nas, na ziemi? Przenigdy!
Niech wraca skąd przyszedł!

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

