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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ I Niedziela Wielkiego Postu- 14.02.2016/
Dziś przypadają tzw. walentynki – Dzień Zakochanych. Pomyślmy o dobrym
słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich – rodziców, dziadków, dzieci
i wnucząt.
2. Wspólnota Halleu Jah zaprasza parafian oraz wszystkich chętnych na projekcję
filmu " Czy naprawdę wierzysz". Jest to kolejne dzieło twórców porywającej
ekranizacji "Bóg nie umarł". Projekcja filmu odbędzie się dzisiaj o godz. 13:00
w salce parafialnej. W tym samym czasie dzieci będą mogły obejrzeć bajkę
"Anioł Stróż i niezwykłe zawody". Podczas oglądania filmu przewidziano kawę,
herbatę i ciasto.
3. Jutro o godzinie 16.00 na plebanii odbędzie się spotkanie Członków wszystkich
grup działających przy naszej parafii w sprawie przygotowania do peregrynacji
figury Matki Bożej Fatimskiej.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po
niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę
17.30 zapraszamy naszych parafian na wspólną modlitwę różańcową.
5. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontów.
6. W przyszłą niedzielę o godzinie 16.00
w salkach odbędzie się próba do
Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich chętnych.
7. Włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez intensywniejszą
modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział
w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele Droga Krzyżowa
o godz. 16.00 – dla dzieci, o godz. 18.00 – dla starszych i dla
młodzieży. W każdą niedzielę o godzinie 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich
Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych.
8. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 18.00, połączone z Drogą
Krzyżową.
9. Informujemy naszych parafian, że peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
odbędzie się w dniach 9-13.03.2016. Przewodniczyć będzie jej Ojciec Jacek ze
zgromadzenia Ojców Franciszkanów.
10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
11. 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 469 ofiar na kwotę 58. tys. 550 zł.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej, pamiątki peregrynacji, modlitewniki dla osób chorych.
1.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas wszystkich
czasem głębokiej refleksji, wytężonej modlitwy
i prawdziwej przemiany życia.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Na ogół odczytujemy i rozumiemy scenę Kuszenia tylko w kategoriach
konkretnego, pojedynczego wydarzenia, którego uczestnikami byli Chrystus
i szatan. Wydaje się nam, że chodzi jedynie o kwestię walki z pokusami, której
przykład daje nam Jezus. Tymczasem w Ewangelii tej chodzi o coś trochę
innego: nie o indywidualne pokusy, którym podlegamy, lecz o różne fałszywe
obrazy Boga, które przyjmujemy w swoim umyśle i wyobraźni. Z obrazów tych
rodzą się dalej różne fałszywe oczekiwania wobec tego naszego „Boga”, a gdy
oczywiście nie zostają one zaspokojone, w konsekwencji powodują one
pretensje i odejście od Boga w ogóle. I właśnie na tym polega owo „kuszenie”:
pokusą są błędne, uproszczone wizje Boga i nasze życzenia względem Niego.
Jak to wygląda w praktyce? Pierwsza pokusa to wizja Boga pt. „Stoliczku
nakryj się”. Jest to Bóg do spełniania naszych rozmaitych zachcianek, Bóg na
posyłki, Bóg do zapewniania nam łatwego i pewnego chleba, dostatku,
poczucia bezpieczeństwa, od zaspokajania naszych codziennych, życiowych
potrzeb. Co ciekawe: na ogół są to potrzeby, których spełnienie leży całkowicie
w zasięgu naszych możliwości. Oczywiście, wymaga to trochę wysiłku,
zapobiegliwości, organizacji pracy i czasu, ale są to czynniki całkowicie
zależne od nas samych, mieszczące się w sferze doczesności. Nie wymagają
więc żadnej nadzwyczajnej ingerencji Boga. Owszem, są okazją do oddania
Mu chwały przez rzetelność w pracy, wdzięczność i zaufanie, ale w zasadzie
jest to przedmiot naszej aktywności i to my jesteśmy za nią odpowiedzialni.
Tymczasem jesteśmy skłonni właśnie od tej odpowiedzialności uciekać
i przerzucać ją na Boga. Wolelibyśmy, aby to On nas wyręczał, a gdy nie chce,
wtedy lubimy się na Niego obrażać. Chrystus odrzuca taką taktykę, nie chce
być naszym chłopcem na posyłki. To wcale nie znaczy, ze Mu na nas nie
zależy. Nie, On chce zaspokoić inne nasze potrzeby – duchowe. Te, których
w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zaspokoić sami, a nade wszystko
potrzebę zbawienia. Jakie to tragiczne i paradoksalne, że w tej akurat
dziedzinie, gdzie jesteśmy całkowicie zdani na Boga, próbujemy obyć się bez
Niego i wolimy zbawiać się sami, we własnym zakresie.
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