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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XXVII Niedziela Zwykła - 02.10.2016/
1. Dzisiaj I niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu
po każdej Mszy św.
2. Dzisiaj dzieci klas III otrzymają od swoim matek różańce IKomunijne. Uroczystość będzie miała miejsce w czasie Mszy św.
o godz. 12.00. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne.
3. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta
z których dochód będzie przeznaczony na wyposażenie świetlicy.
4. Także dzisiaj z polecenia ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się
zbiórka do puszek na potrzeby Radia Rodzina.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
17.30 połączona z nabożeństwem różańcowym. Zapraszamy
wszystkich Czcicieli Matki Najświętszej.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek miesiąca.
W czwartek Godzina Święta o godzinie 17.00 podczas jej trwania
nabożeństwo różańcowe. W piątek od godziny 16.30 okazja do
spowiedzi i o godz. 18.00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa z Komunią św. wynagradzającą.
7. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić XVI Dzień Papieski pod
hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. W tym też dniu
w parafiach całej Polski po każdej Mszy św. będzie przeprowadzona
zbiórka pieniężna do puszek. Zebrane ofiary przeznaczone są na
stypendia dla najbiedniejszej młodzieży w naszym społeczeństwie.
8. Nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc codziennie o godz.
17.30, a po nim Msza św. wieczorna. Zachęcamy i zapraszamy do
licznego udziału wszystkich Parafian.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
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 495 ofiar na kwotę 62 tys. 800 zł.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny (z filmem
Bóg nie umarł), Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i
wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Sabrina Małgorzata Trzcińska zam. Stronie Śląskie
Marcin Dworak zam. Żelazno
- Ewelina Agnieszka Świrta zam. Stronie Śląskie
Jerzy Krzysztof Tekieli zam. Kłodzko

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Kiedy Apostołowie prosili Chrystusa: „Przymnóż nam wiary”, to
prawdopodobnie nie wiedzieli, o co prosili. I to chyba chciał im
uświadomić Jezus – jak wielką moc mogą otrzymać do swej dyspozycji.
Oczywiście, siła ta w żadnym wypadku nie powinna służyć popisywaniu się
sztuczkami typu: „Morwo, przesadź się w morze”. Chrystus to nie David
Coperfield: nie chce nas zabawiać, lecz zbawiać. I tak samo Kościół: nie
jest instytucją rozrywkową ani magiczną pałeczką, lecz środowiskiem
życia duchowego i drogą do Boga W tym życiu i drodze, czynnikiem
najważniejszym jest właśnie wiara. To dzięki niej możemy przebyć
dystans nieporównanie większy i bardziej nieprawdopodobny, niż z parku
na środek morza. Albowiem przepaści między doczesnością, a wiecznością
nie da się pokonać w żaden dostępny człowiekowi sposób. Tylko Bóg może
nas tam przenieść. O tym cudzie myślał Jezus, ale by się on
urzeczywistnił, trzeba wiary o wiele większej niż ziarnko gorczycy. I to
wiary właściwie rozumianej. Zauważmy, że Jezus nawet u Apostołów nie
znalazł takiej wiary. Chociaż przebywali oni z Nim na stałe, słuchali
Jego nauk, byli świadkami Jego cudów – nie wystarczyło to jednak nawet
na jedno ziarenko wiary. W porównaniu z nimi, my bylibyśmy zupełnie bez
szans. A więc widocznie nie o taką wiarę chodzi, bo nikogo nie byłoby na
nią stać. Nie ma być ona naturalnym osiągnięciem czy zasługą człowieka,
lecz darem Bożym. Dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego stała się ona
udziałem Apostołów. I na takiej samej zasadzie może być naszym
udziałem. Bóg daje ją każdemu, kto chce. Ale trzeba wyraźnie Bogu
okazać swoją wolę przyjęcia daru wiary. Po prostu, człowiek musi
zadecydować, że chce wiary, że potrzebuje Boga i Jego daru. Pierwszy
impuls pochodzi zawsze od Boga i jest udziałem każdego, komu tylko
przyjdzie do głowy choćby cień myśli o Bogu. Decydujące znaczenie ma
wtedy nasza reakcja: jeśli odpowiemy pozytywnie, rozpocznie się proces
przymnażania wiary; jeśli człowiek swoją decyzją odrzuci Boży dar,
wtedy łaska wiary zmarnuje się, jak ziarno, które pada na skałę.

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

