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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XXXII Niedziela Zwykła - 06.11.2016/
Dzisiaj wystawienie Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej.
Modlimy się w intencji naszych drogich zmarłych.
2. Różaniec z wypominkami do czwartku o godz. 17.30, a po nim Msza św.
wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach –
zapraszamy do wspólnej modlitwy. Plan wypominek:
06.11 – niedziela - ul. Nadbrzeżna 28, 36
07.11 – poniedziałek - ul. Nadbrzeżna – ciąg dalszy
08.11 – wtorek - ul. Goszów, , Zielona, Nowotki, Świerczewskiego,
Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
09.11- środa - Strachocin, Dolna, Górna
10.11 – czwartek - ul. Żeromskiego, 40-lecia PRL, i wypominki, na
których nie podano adresu.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.30
połączona z wypominkami. Zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Najświętszej.
W tym też dniu będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja,
aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego Franciszka.
4. Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w sobotę 19
listopada, w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata,
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zostanie
dokonany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W związku
z tym w czwartek rozpocznie się w naszym kościele nowenna przed tą
uroczystością.
5. W piątek Święto Niepodległości – wspominamy dzień, w którym 98 lat temu
w roku 1918 Polska po 123 latach zaborów odzyskała wolność i suwerenność.
Uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny będzie odprawiona o godzinie
10.00. Modlić się będziemy o pomyślny rozwój naszej Ojczyzny i o wieczną
nagrodę dla tych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny, broniąc jej
niepodległości i suwerenności. Na Mszę św. zapraszamy również poczty
sztandarowe. W tym też dniu decyzją Episkopatu Polski nie obowiązuje nas
wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. W związku z tym odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz
chrześcijan prześladowanych.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Od 06 listopada w kościele parafialnym
zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory
szkolne.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. 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 498 ofiar na kwotę 63 tys. 300 zł.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Rafał Dariusz Cieśla zam. Stronie Śląskie
Dorota Rogozińska zam. Stronie Śląskie
- Dominik Gibowicz zam. Wrocław
Janina Krupa zam. Goszów
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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego to niewątpliwie najważniejszy
problem każdego człowieka, chociaż niekoniecznie najbardziej aktualny.
I dlatego zajmujemy się nim raczej rzadko. Ale refleksja na ten temat jest
nieuchronna, bo każdy musi jakoś uporać się z pytaniem: co dalej, co po
mojej śmierci? Odpowiedzi są różne: każda filozofia i religia coś proponuje,
mniej lub bardziej prawdopodobnego. Każdy też w coś wierzy, nawet i
w wierutne bzdury, bo w tej kwestii umysł nie znosi pustki! I dlatego, żeby
nie wierzyć w byle co, żeby nie błądzić po manowcach rozmaitych teorii,
filmowych skojarzeń, pseudopsychologicznych doświadczeń, trzeba zbadać,
co na ten temat mówi Chrystus i jaka jest wiara Kościoła. Nikt nie jest
bardziej kompetentny. Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaż każdy
musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, punktem zwrotnym
w dziejach człowieka, który kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna
drugi, nieznany. Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie przeszedł śmierć,
zwyciężył ją i wrócił z jej królestwa. Sensacyjne rewelacje Moody’ego to
tylko co najwyżej zapis majaczeń ludzkiej psychiki w stanie śmierci
klinicznej, a nie żadna relacja z tamtego świata. Chrystus doskonale wie, co
jest po śmierci, bo po pierwsze: jest Bogiem; po drugie: doświadczył śmierci
osobiście, i to w najbardziej autentycznej i drastycznej postaci; po trzecie:
zwyciężył śmierć. Dlatego Jego nauka na ten temat jest w pełni wiarygodna
i trzeba by bardzo poważnych argumentów i dowodów, aby ją zakwestionować
czy obalić. Czego zatem uczy Chrystus? Że na pewno istnieje przyszły świat
i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie nieśmiertelności nie jest
tylko mrzonką i wymysłem marzycieli, lecz faktem. Dalej uczy, że śmierć
jest faktem bezwzględnie jednorazowym, czyli że teoria reinkarnacji jest
sprzeczna z objawieniem Chrystusowym. Każdy człowiek żyje tylko jeden
jedyny raz i właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. Dlatego
jesteśmy w sposób absolutny odpowiedzialni za to, jak to życie
wykorzystamy. Każda nasza teraźniejsza decyzja, rzutuje jakoś na całą
wieczność – trzeba więc uważać, co się wybiera. Każda chwila życia jest
bezpowrotna i nieodwracalna, więc trzeba uważać, by jej nie zmarnować.

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

