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1. Dzisiaj o godzinie 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale,
uczczenie relikwii dzieci fatimskich i o godzinie 16.00 – Msza Święta na
pożegnanie nawiedzenia, akt oddania rodzin parafii Niepokalanemu Sercu
Maryi, procesja do samochodu – kaplicy, przekazanie figury następnej
parafii. Mszy Świętej wieczornej nie będzie. Składamy serdeczne Bóg
zapłać O. Jackowi - naszemu Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże i
życzymy Mu obfitych łask Bożych w dalszej pracy kapłańskiej.
2. 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 drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
3. W piątek Msza św. wieczorna o godzinie 16.00, a po niej odbędzie się
wspólna dla wszystkich Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Prosimy,
aby delegacje do niesienia krzyża zgłosiły się najpóźniej do Mszy św.
wieczornej w piątek. Mszy św. o godzinie 18.00 nie będzie.
4. W sobotę przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Podczas Mszy Świętej o godzinie
18.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny
będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej
i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.
5. W przyszłą niedzielę w naszej parafii kiermasz pierników wielkanocnych
przygotowanych przez dzieci z naszej parafialnej scholii. Cały dochód ze
sprzedaży przeznaczony jest na letni wyjazd dzieci. Bardzo serdecznie
prosimy o wsparcie tego dzieła.
6. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontów.
7. Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej
liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące
po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony
sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Po Mszy
Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się konkurs palm.
8. Z racji spowiedzi w dekanacie kancelaria parafialna czynna w tym
tygodniu w czwartek i w sobotę w wyznaczonych godzinach.
9. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
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 472 ofiary na
kwotę 59. tys.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Chyba w żadnym innym fragmencie Ewangelii, nie ma tak dobitnej
i jednoznacznej konfrontacji Bożego i ludzkiego sposobu myślenia o grzechu.
I chyba żaden inny fragment nie jest dla nas tak pouczający, jak ten. Zawiera on
niejako podsumowanie i streszczenie całej Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny
o przebaczeniu i miłości Boga. Jest żywą i naoczną ilustracją nauki Chrystusa.
A zatem jakie wnioski dla siebie powinniśmy wyciągnąć z tej lekcji? Najprostszy
wniosek, niejednokrotnie zapisany w Ewangelii, to: nie potępiaj, a nie będziesz
potępiony! To zadziwiające, z jakim uporem i gorliwością lubimy zwalczać
grzechy u innych. Gdybyśmy choć jeden procent tej energii wykorzystali sami dla
siebie, dla usunięcia swoich wad i pracy nad swoim charakterem, dawno już
bylibyśmy święci. Bo po pierwsze: nikt tak dobrze jak my sami nie zna naszych
wad; po drugie: nikt inny nie ma takiego wpływu na nas, jak my sami; po trzecie:
do nikogo nie mamy takiego zaufania, jak do siebie samych. A więc optymalne
warunki, aby coś ze sobą zrobić! My tymczasem zostawiamy siebie na boku,
a zajmujemy się innymi. Czyżby aż tak heroiczny był nasz altruizm
i szlachetność? Obawiam się, że chyba nie. To nie bezinteresowna troska o innych
nami kieruje, lecz raczej bardzo sprytnie zakamuflowany mechanizm obronny,
zwany popularnie obłudą, a w języku psychologii – projekcją. Polega on na tym,
że przypisujemy innym swoje własne winy i przywary, aby w ten sposób odwrócić
uwagę od siebie. Walczymy z cudzym grzechem, aby zdyspensować się od walki ze
swoim. Potępiamy i surowo piętnujemy innych, aby samemu wydać się lepszym.
Oczywiście, cały czas jesteśmy przekonani o swych szlachetnych motywach i ani
przez myśl nam nie przejdzie, że wyrządzamy komuś olbrzymią krzywdę.
Zarazem czujemy się podniesieni na duchu i usatysfakcjonowani, że tak surowo
potępiając cudzy grzech, zadośćczynimy tym samym za swój. Przypisujemy sobie
nawet nie lada zasługę z tego powodu: wszak jesteśmy gorliwymi stróżami
moralności! Chrystus jest jednak innego zdania. Czyżby był On mniej czuły na zło,
bardziej pobłażliwy i obojętny? Nie, na pewno nie! Ale Chrystus nie cierpi obłudy,
bo ona najskuteczniej zamyka człowiekowi drogę do nawrócenia. A za tą rzekomą
szlachetną gorliwością kryje się tylko obłuda.

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

