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1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Biblijną i rozpoczynamy Tydzień
Biblijny. Niech te dni ukażą nam, jak wielki dar niesie nam
Ewangelia,
wprowadzając
każdego,
kto
jej
słucha,
w osobową komunię z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Bez tej
komunii nie byłoby Kościoła!
2. Dzisiaj Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie
kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.
3. 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.
4. W tym tygodniu od czwartku do soboty będziemy przeżywać
główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu
Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14
kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać
się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z
udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym
będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu
Polski na stadionie w Poznaniu. W przyszłą niedzielę wszystkie Msze
Święte z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

5. W przyszłą niedzielę w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego
Pasterza. Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania
kapłańskie i zakonne. Wspieramy modlitwą nasze Seminarium
Duchowne
Diecezji
Świdnickiej
i
wszystkich
alumnów
przygotowujących się do kapłaństwa.
6. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontów.
7. 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 478 ofiar na kwotę 60 tys. 550 zł.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej,
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Damian Piotr Pobiarzyn zam. Stronie Śląskie
Weronika Marta Cybulska zam. Dzikowiec
- Adam Jędrasik za. Dzierżoniów
Paula Załucka zam. Stronie Śląskie
- Łukasz Frankiewicz zam. Stronie Śląskie
Aleksandra Majchrowska zam. Lądek Zdrój

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Pomimo, że uczniowie dobrze już wiedzieli o Zmartwychwstaniu Jezusa,
o Jego zwycięstwie, to jednak nie bardzo wiedzieli, co z tego wynika, co dalej
robić. Ten pomysł z nocnym połowem ryb był chyba bardziej ucieczką od
nudów, bez większego przekonania podjętą próbą powrotu do starego zawodu,
aniżeli jakimś konstruktywnym i celowym działaniem. Nie ma się zresztą co
dziwić. Po śmierci i nieoczekiwanym Zmartwychwstaniu Jezusa, uczniowie
byli wystarczająco wytrąceni z równowagi, żeby nie wiedzieć, co robić. Przez
ostatnie trzy lata przyzwyczaili się, że Jezus myślał za nich, że On planował
i organizował całe ich życie i codzienne zajęcia. Teraz zostali sami. Co prawda
widzieli kilka razy żywego Chrystusa, ale widzieli Go inaczej, niż przed tym
tragicznym piątkiem. Teraz był On tak jakby nie z tego świata, nie do życia,
bardziej chyba do podziwiania, niż do wspólnego przebywania. Nic więc
dziwnego, że aby uciec od tych natrętnych myśli i pytań, Piotr postanowił
wypłynąć na połów. I znów – jak na początku znajomości z Jezusem – przez
całą noc nic nie ułowili. O świcie pojawił się jakiś gość: najpierw zapytał
o jedzenie, potem kazał zarzucić sieci. Po chwili były pełne ryb. Jan pierwszy
rozpoznał Jezusa, ale w działaniu zareagował pierwszy Piotr. Nie wahając się
porwał ubranie i rzucił się do wody, by wpław przypłynąć do Jezusa. Ryby się
już nie liczyły, bo Piotr nie był już rybakiem. On chciał żyć i pracować dla
Jezusa, a nie dla ryb. Jednakże Jezus pokazał, że trzeba umieć zatroszczyć się
o wszystko: zarówno o potrzeby ciała, jak i duszy. Przy ognisku był już
przygotowany skromny posiłek – bardziej na zachętę i dobry początek, niż do
nasycenia się. Ale zaraz potem Piotr doniósł świeżych ryb i można już było się
porządnie najeść. Jednakże to wczesne śniadanie z Jezusem było tylko wstępem
do tego, co najważniejsze. Po śniadaniu, gdy uczniowie oswoili się z obecnością
Jezusa, padło decydujące pytanie i odpowiedź, dotycząca podstawowego
problemu – co dalej. Miało to zależeć od postawy Piotra, a w nim – całego
Kościoła. Najważniejsza w tym była miłość. Jezus nie pytał, czy uczniowie są
gotowi, czy chcą, czy wiedzą co i czy potrafią. Zapytał ich – w osobie Piotra –
czy kochają.
Numer konta parafialnego:

13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

