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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XXIX Niedziela Zwykła - 16.10.2016/
1. Dzisiaj przypada 38 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym
kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II.
2. Dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
wychowanków, nauczycieli i personelu Przedszkola Miejskiego z okazji 10
rocznicy nadania placówce imienia świętego Jana Pawła II.
3. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów remontów.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.30
połączona z nabożeństwem różańcowym. Zapraszamy wszystkich Czcicieli
Matki Najświętszej.
5. Przyszła niedziela jest Światową Niedzielę Misyjną i inauguruje Tydzień
Misyjny
w Kościele. Tacę z tej niedzieli przeznaczymy na papieskie dzieła misyjne.
6. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć kalendarz parafialny w cenie 5
zł. Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na paczki
mikołajowe i organizację zimowiska.
7. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana
Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której
padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.
8. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych.
Prosimy o uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale także pamiętajmy
o grobach opuszczonych, zaniedbanych. W kościele wyłożone są kartki
wypominkowe – to także forma naszej pamięci modlitewnej
o zmarłych. Prosimy wypełniać je czytelnie, imiona piszemy w I przypadku
/np.: Zofia, Antoni itp./ oraz podajemy na kartce miejsce zamieszkania,
ponieważ – wzorem lat ubiegłych – będą one wyczytywane w kościele
według ulic. Wypominki składamy w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w
kancelarii parafialnej.
9. Nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc codziennie o godz. 17.30, a po
nim Msza św. wieczorna. Zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału
wszystkich Parafian.
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 496 ofiar na kwotę
63 tys.
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:
- Dagmara Ewa Ćwik zam. Stronie Śląskie
Mateusz Roman Macałek zam. Strachocin

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Dla uniknięcia nieporozumień Ewangelista Łukasz zadbał, aby wyraźnie
określić temat i główne przesłanie Jezusowej przypowieści: wytrwała
modlitwa. Warto wnikliwie wczytać się w ten tekst, by zrozumieć, co
Chrystus naprawdę przez to rozumie i czego od nas oczekuje. Bo nasze
osobiste doświadczenia modlitwy są nieraz zniechęcające. Często modlimy się
wytrwale i długo: o zdrowie, o wyzwolenie z uzależnienia, o poprawę swojej
sytuacji materialnej, o zgodę w małżeństwie – i nic, żadnego efektu! Pan Bóg
jest jakby głuchy, niebo pozostaje milczące, zamknięte, obce i dalekie. Iluż
ludzi w takiej sytuacji zwątpiło w Bożą miłość, a nawet w istnienie Boga!
Czyżby więc Chrystus nie chciał wywiązać się ze swej obietnicy? A może to
my nie do końca rozumiemy istotę Bożego wezwania do modlitwy i nie
potrafimy się modlić? Najpierw zauważmy, co powinno być przedmiotem
modlitwy – obrona przed jakimś przeciwnikiem. Nie jest on bliżej określony
ani nazwany po imieniu, ale możemy się domyślać, że chodzi o obronę przed
szatanem – ojcem kłamstwa, demonem zła. Jego dziełem jest grzech
z wszelkimi jego konsekwencjami: śmiercią, cierpieniem, słabością ludzkiej
natury, uległością wobec pokus, skłonnością do zła. Człowiek pozostawiony
sam sobie, o własnych siłach, nie ma żadnych szans w walce z szatanem
i grzechem. Dlatego potrzebuje opieki i obrony ze strony Tego, który
potrafi zwyciężyć zło – Boga. Od strony pozytywnej chodzi oczywiście
o zbawienie. I to powinien być główny przedmiot naszej modlitwy i dążeń.
Zbawienie nie leży w zasięgu naszych naturalnych możliwości, możemy je
jedynie otrzymać w darze od Boga. Aby ten dar przyjąć, potrzebna jest
postawa pokory, czyli uznania swojej niesamowystarczalności i bezsilności
wobec zła, oraz zaufania, czyli bezwarunkowego, dobrowolnego oddania się
w ręce Boga. Takiej prośbie i postawie Bóg nigdy się nie opiera, lecz
gwarantuje wywiązanie się ze swoich zobowiązań i obietnic. Oferuje więc
swoją pomoc wszystkim, ale skutecznie wykorzystają ją tylko ci, którzy
zechcą ją przyjąć przez wiarę. I tu chyba mamy przyczynę, dlaczego tak
wiele modlitw nie przynosi rezultatów.

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

