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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XXI Niedziela Zwykła - 21.08.2016/
1. Jutro przypada wspomnienie NMP Królowej. W tym dniu odnowimy
poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.
2. 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.
3. W piątek 26 sierpnia będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej – Pani Jasnogórskiej, której cudowny
wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków. W czasie każdej Mszy
św., które będą odprawione o godzinie 9.00 i 18.00 odnowienie
Ślubów Jasnogórskich.
4. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
5. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie
wakacyjnym /od 1 lipca do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku
Mszy św. porannych nie będzie. Kościół w tym okresie będzie
otwarty codziennie od godziny 9.00. Kancelaria parafialna w
okresie wakacji czynna będzie tylko w soboty w wyznaczonych
godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio
po Mszy św. wieczornej.
6. 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 491 ofiar na kwotę 62 tys. 300 zł.
7. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pełne obawy pytanie było
prawdopodobnie
spowodowane
zbyt
ciasnym
i jednostronnym
zrozumieniem nauki Chrystusa: w duchu prawa Starego Testamentu.
Faktycznie, jeśli nauczanie Chrystusa pojmiemy tylko w kategoriach
sztywnych przepisów, które człowiek ma ściśle wypełnić, okażą się one
niewykonalne. Ot chociażby to słynne zdanie o odcięciu ręki czy
nadstawianiu drugiego policzka. Jeśli zinterpretuje się je jako przepis
prawny, będzie to najsurowsze i najokrutniejsze prawo świata. Ale
Chrystus nie chciał tworzyć nowego kodeksu, nowego zbioru ścisłych
instrukcji, które nie pozostawiłyby ludziom ani centymetra wolnej
przestrzeni. Jezus sformułował pewne ogólne zasady, wytyczył pewien
kierunek, dał człowiekowi mapę i kompas i powiedział: trzymaj się tego,
jeśli chcesz dojść do celu. Dał nam także swego Ducha, który ma nam
wszystko przypominać i uczyć nas właściwego zrozumienia Jego słów. Przy
pomocy rozumu i sumienia oświeconego przez Ducha Świętego potrafimy
właściwie ocenić swoją sytuację i wybrać rozwiązanie. Ale sama wiedza
i nawet dobre chęci jeszcze nie wystarczą. Dopiero Duch Święty może
uzdolnić człowieka do wypełnienia Ewangelii. Bez niego traci Ona
w zasadzie swój sens, bo jest niewykonalna. W Ewangelii bowiem
najważniejsze jest to, że to Bóg wziął w swoje ręce sprawę naszego
zbawienia. To nie my mamy się zbawić, lecz zbawi nas Bóg. My mamy
jedynie przyjąć Jego dar zbawienia i wszystkie wynikające stąd
konsekwencje. Gdy zrozumiemy to wszystko i zaczniemy wprowadzać
w życie, wtedy to początkowe pytanie straci swój sens. Człowiek, który
zaufa całkowicie Chrystusowi i pozwoli się prowadzić Duchowi Świętemu,
będzie miał stuprocentową pewność zbawienia. Nieraz boimy się tej
pewności i uważamy ją za zuchwalstwo, ale świadczy to tylko, że źródła
zbawienia upatrujemy w sobie samych. Jeśli wiemy, że zbawienie jest
darem miłości Boga, wtedy raczej zwątpienie okaże się obelgą dla Boga.

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie i
przybywającym do naszej świątyni, życzymy udanego, radosnego wypoczynku, ale
też przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się
manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

