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/ VI Niedziela Wielkanocna - 01.05.2016/
1.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji
jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo.
Każdego dnia o godzinie 17.30 przed wieczorną Mszą Świętą, będziemy odprawiać
nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej.
2. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Będziemy modlić się w intencji ludzi pracy, aby podejmowany przez
nich trud przynosił im osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia.
3. Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta z których dochód będzie
przeznaczony na dalszy remont świetlicy środowiskowej.
4. We wtorek – 3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. W naszej Parafii uroczystość odpustowa. Msze św. w porządku
niedzielnym /7.30, 9.00, 10.30 i 18.00/. Główna Msza św. – Suma odpustowa będzie odprawiona godz. 13.00. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego
wielkiego daru Kościoła, jakim jest odpust zupełny z racji święta patronalnego.
Okazja do spowiedzi w poniedziałek od godziny 17.30. Natomiast w przyszłą
niedzielę z owocami odpustu pójdziemy do naszych Drogich Zmarłych. O godz.
15.00 na cmentarzu parafialnym będzie odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich Zmarłych Parafian i spoczywających na naszych
cmentarzach. Z tej racji Mszy wieczornej w przyszłą niedzielę nie będzie.
5. W 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.
6. Także w środę przypada święto patronalne Strażaków i Hutników – Św. Floriana.
Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 szczególnie wszystkich Strażaków
wraz z rodzinami.
7. W czwartek o godzinie 17.00 Godzina Święta. Podczas jej trwania okazja do
spowiedzi.
8. W piątek – jako I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00, o godz.
17.30 nabożeństwo majowe i Msza św. I-piątkowa.
9. W sobotę jako I miesiąca księża do południa odwiedzą chorych, a o godzinie 17.30
Różaniec Fatimski połączony z nabożeństwem majowym.
10. Parafia organizuje pielgrzymkę do Barda w dniu 07.05 z okazji 50. Rocznicy
koronacji Figury Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Zapisy w zakrystii.
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 478 ofiar na kwotę 60 tys. 550 zł.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Jarosław Jóźwiak zam. Stronie Śląskie
Małgorzata Krakowiak zam. Korsze
- Krzysztof Kapusta zam. Stronie Śląskie
Judyta Kurek zam. Stronie Śląskie
- Jan Józef Kaliński zam. Nowy Gierałtów
Katarzyna Zofia Abramowicz zam. Stronie Śląskie

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam właściwy i pełny sens moralności
chrześcijańskiej, a w zasadzie właściwy i pełny sens chrześcijaństwa, które
często skłonni jesteśmy redukować jedynie do moralności, czy nawet wręcz
samych zakazów i nakazów. To nie prawo moralne leży w centrum nauk
Chrystusa, nie zakazy i nakazy, lecz miłość. Najpierw miłość Boga do
człowieka, a zaraz potem miłość człowieka do Boga, do Chrystusa, który
objawił nam pełnię Bóstwa. Punktem wyjścia dla życia chrześcijańskiego musi
być miłość. My natomiast kładziemy główny nacisk na moralność, na
„niełamanie” przykazań, na „bycie porządnym”, a właściwie na zachowywanie
pozorów porządności, by jak najwięcej pytań rachunku sumienia
z pierwszokomunijnej książeczki zbywać krótkim „Nie dotyczy”. Tymczasem
Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”.
Najpierw trzeba więc pokochać Boga, a dopiero potem można liczyć na
zrozumienie i sprostanie Jego nauce, przykazaniom, wskazaniom. To nie
znaczy, jakoby ludzi, którzy nie kochają czy nie wierzą w Boga, przykazania
nie obowiązywały. Nie, sumienie i prawo moralne jest obowiązkowym
wyposażeniem każdego człowieka i trzeba się z nim liczyć. Ale w przypadku
religii, moralność jest koniecznym i niezbędnym jej elementem. Na całym
świecie nie ma ani jednej religii bez moralności, aczkolwiek rozmaite religie
rozmaicie pojmują moralność.Dotyczy to oczywiście i chrześcijaństwa, ale tu
dopiero moralność uzyskuje swój pełny sens i znaczenie. Już od samego
początku Objawienia starotestamentalnego czytamy, że Bóg oczekiwał
i wymagał od człowieka przestrzegania pewnych zasad. To posłuszeństwo
prawu moralnemu było warunkiem błogosławieństwa i szczęścia człowieka. Kto
łamał prawo, ten tracił Bożą przychylność i zasługiwał na surową karę.
Moralność była więc wtedy umotywowana interesownością i strachem.
Chrystus przyszedł to naprostować. Dopiero miłość nadaje prawu siłę
i właściwy kierunek. Miłość sprawia, że prawo moralne przestaje być
ciężarem, a staje się drogowskazem, jak tę miłość konkretnie realizować
i wyrażać. Dlatego moralność jest ścisłą i konieczną konsekwencją wiary
i miłości do Boga, ponieważ mówi nam ona, jak kochać Boga. I jeśli się Boga
naprawdę kocha, wtedy przychodzi On do nas i napełnia nas swoją obecnością
i mocą. W tym momencie moralność staje się lekka i słodka, podobnie jak
domowe obowiązki czy opieka nad małym dzieckiem dla rodziców, którzy się
kochają.

