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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XXIV Niedziela Zwykła - 11.09.2016/
1. Dzisiaj mija 15 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym
Jorku. Módlmy się w intencji ofiar terroru i reżimów totalitarnych oraz
w intencji pokoju i wzajemnego zrozumienia i poszanowania na całym
świecie.
2. Dzisiaj Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie dzieci klas
III przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich Rodziców.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a
po niej Msza Święta wieczorna. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych
drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową.
4. Także w środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest
naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego
Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie!
Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.
5. W czwartek Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą
Bolesną. Msze Święte o zwykłej porze, do udziału w których serdecznie
zachęcamy.
6. W sobotę wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę.
Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na
Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu.
7. W sobotę o godzinie 10.00 spotkanie ministrantów i kandydatów na
ministrantów i godzinie 14.00 Scholii Parafialnej.
8. W sobotę o godz. 18.00 Mszą św. rozpocznie się kurs przedmałżeński.
Wszyscy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński do Wielkiego Postu
2017 r. zobowiązani są wziąć w nim udział.
9. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w przyszłą niedzielę odbędzie się
zbiórka do puszek na rzecz ofiar ostatniego trzęsienia ziemi we Włoszech.
Ofiary kataklizmu obejmujmy chrześcijańskim wsparciem i modlitwą.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
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 495 ofiar na kwotę
62 tys. 800 zł.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Ernest Artur Balicki zam. Stronie Śląskie
Anna Nowak zam. Bierutów

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Rzadko która z przypowieści mówi nam tyle o Bogu i o człowieku, co
opowiadanie o synu marnotrawnym. Poprzedzają je dwie inne
przypowieści o zagubionej owcy i drachmie, a właściwie o radości,
jaka towarzyszy ich odnalezieniu. Aby je dobrze zrozumieć, trzeba
uwzględnić fakt, że Jezus skierował je do grzeszników, którzy Go
chętnie słuchali, i do faryzeuszów, którzy się tym gorszyli. Dopiero
w tym kontekście możemy zrozumieć, że Jezus wcale nie chce
faworyzować grzeszników czy też lekceważyć dziewięćdziesięciu
dziewięciu kosztem jednego, lecz wzywa nas do wiary, czyli do
przyjęcia zbawienia, darmowo ofiarowanego nam przez Boga. Właśnie
z tym mamy największy problem: że zbawienie jest za darmo!
Nauczeni ludzkimi doświadczeniami sądzimy, że na wszystko trzeba
sobie zasłużyć czy też zapracować – uczciwie bądź nieuczciwie –
dlatego nie mieści się nam w głowie, że Bóg kocha nas bez względu na
nasze zasługi czy jakość życia, i jest gotów poświęcić się dla jednego
złego tak samo, jak dla setki dobrych. Nie można jednak wyciągać
stąd wniosku, że wobec tego opłaca się grzeszyć, trwonić łaskę
i lekceważyć Boga, że dobro i zło są po tych samych pieniądzach,
a sprawiedliwi mają gorzej. Wnioski z tych przypowieści dotyczą tylko
jednego: że Bóg troszczy się o wszystkich i nie przekreśla nikogo,
oraz że zbawienie nie jest zarezerwowane tylko jako słuszna zapłata
dla sprawiedliwych, lecz jest Bożą ofertą dla każdego. Mało tego,
wobec opornych i niechętnych Bóg sam wychodzi z inicjatywą
i oczekuje jedynie dobrej woli, resztę biorąc na siebie. Aby wyzbyć
nas resztek wątpliwości, Jezus na przykładzie Dobrego Łotra
ukazuje, jak ta teoria realizuje się w praktyce: nawet w ostatniej
chwili można przyjąć dar bezwarunkowego i darmowego przebaczenia.

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

