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1.

Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny. W Kościele w Polsce będziemy
go przeżywać pod hasłem „Kościół naszym domem”. Jest to drugi rok
trzyletniego cyklu formacyjnego „Kościół domem i szkołą komunii”.
2. Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu. Można go podzielić na dwie
części: najpierw kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na
końcu czasów, a następnie przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia,
podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi. Jest to
więc czas świętego i radosnego oczekiwania. Niech to będzie dla nas czas
religijnego skupienia, medytacji, pokuty. Modlitwy, umartwienia,
wyrzeczenia, rezygnacja z hucznych wesel i zabaw niech pomnażają
duchowy skarb Kościoła i będą wyrazem naszego oczekiwania na przyjście
Pana. Ten charakter Adwentu zechciejmy podkreślić przez intensywną
modlitwę i udział w Roratach, które będą odprawiane w dni powszednie
o godz. 17.00.
3. Dzisiaj o godzinie 16.00 będzie sprawowana Msza św. dla młodzieży z klas
II i III gimnazjum, w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Obecność rodziców jest na tej Mszy św. jest mile widziana.
4. Od jutra będą roznoszone po naszych domach opłatki wigilijne. Dostarczać
je będzie do naszych domów pełniący funkcję kościelnego p. Jarosław
Grzybowski, zaopatrzony w specjalne upoważnienie. Nikt inny nie został do
tej funkcji upoważniony, ostrzegamy zatem przed oszustami.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej. Taca zbierana w ten
dzień jest przeznaczona na renowację ołtarza Matki Bożej nieustającej
Pomocy.
6. Z racji I czwartku miesiąca o godzinie 16.00 Godzina Święta.
7. W piątek jako I miesiąca okazji do spowiedzi od godziny 16.00.
8. W sobotę do południa ksiądz Łukasz odwiedzi chorych. Po Mszy św.
wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
9. W przyszła niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Będziemy modlić o dobre przeżycie czasu adwentu. Także w
przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie odprawiona dodatkowa Msza św.
dla dzieci klas II i ich rodziców w ramach przygotowania do I Komunii św.
Obecność należy traktować jako obowiązkową.
10. Już dzisiaj, informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej
parafii w czwartek 16.12 a zakończą w IV niedzielę adwentu
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek zebrano 1170 zł.
12. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których
rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować w zamian,
prócz uśmiechu”. Od 6 listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza
św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne. W przyszłą
niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzą zbiórkę do puszek na
ten cel.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej, kalendarze na nowy rok, akcesoria świąteczne (kartki,
szopki).

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Chyba nikt z nas nie lubi takiego ostrzegawczo-karcącego
tonu, któremu często towarzyszy jeszcze grożenie palcem:
„Uważaj, bo jak nie, to...” Więc i słowa Chrystusa
przyjmujemy z oporem, albo i nie przyjmujemy: po prostu,
puszczamy je mimo uszu, żeby nas nie niepokoiły i nie
spędzały snu z oczu. Ale przecież Chrystusowi wcale nie
chodzi o to, żeby nas straszyć, lecz żeby nas zmobilizować do
nawrócenia. Właśnie dlatego tekst ten czyta się w pierwszą
niedzielę Adwentu, czyli na początku nowego roku
kościelnego. Ma to być zachęta, żeby zacząć coś na nowo, inaczej niż w zeszłym roku.
Z nowym rokiem zostaje nam bowiem dany nowy czas do wykorzystania i trzeba być
czujnym, aby go nie zmarnować, żeby nam nie przepłynął między palcami, bezpowrotnie
nie uciekł. Na tym właśnie polega postawa czuwania. Jest to nie tylko natężona uwaga,
aby nie przeoczyć jakiegoś zagrożenia, lecz znacznie więcej. W czasie pamiętnego
spotkania z młodzieżą na Apelu Jasnogórskim w 1983 r. Papież powiedział: „Czuwam,
to znaczy staram się być człowiekiem sumienia”. Sumienie jest tą władzą w człowieku,
która wzywa go, względnie powstrzymuje od działania nie ze względu na ewentualne
konsekwencje, kary, nagrody, ludzkie sądy, lecz ze względu na wewnętrzną wartość
i prawdę czynu. Człowiek, który chce i potrafi być wierny swojemu sumieniu, ma
poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzny pokój, płynący z przekonania, że postępuje
dobrze. Czuwać, to znaczy dostrzegać drugiego człowieka, jego potrzeby, prawa, dobro.
Właśnie takie było podstawowe zadanie odźwiernego z dzisiejszej ewangelii: czuwać
nad służbą i całym domem. Najlepszym przykładem takiej postawy jest matka: jej
wrażliwość na dzieci, gotowość do poświęcenia się w razie potrzeby. I wreszcie czuwam,
to znaczy jestem odpowiedzialny. Człowiek odpowiedzialny to ten, na którym można
polegać, można być pewnym, że wywiąże się ze swoich obowiązków, a nawet więcej,
zrobi to, co wprost do niego nie należy, ale co powinno być zrobione. Taki człowiek nie
marnuje okazji do działania, ani nie czeka, aż inni go wyręczą. Przejawia on osobistą
inicjatywę działania i jest gotów podjąć się nawet sporego trudu i niewygody, jeśli
sytuacja tego wymaga .Właśnie takiego człowieka przedstawia nam dzisiejsza
ewangelia. Ale obraz ten dotyczy nie tylko zaangażowania doczesnego, zawodowego,
społecznego czy rodzinnego. To wszystko jest bardzo ważne, ale dopiero na drugim
miejscu. Pierwszeństwo musi mieć zaangażowanie w sprawy królestwa Bożego, a wtedy
wszystko inne też będzie zrealizowane. My często oddzielamy, albo wręcz
przeciwstawiamy sobie sprawy nieba i sprawy ziemi, ale to nie jest zgodne z wolą Bożą.
Bóg chce, żeby człowiek już tu, na ziemi, w ziemskim życiu, zaczął urzeczywistniać Jego
królestwo. Bóg chce naszej pomyślności, porządku, ładu, pokoju, dostatku,
sprawiedliwości, bezpieczeństwa. Jest gotów nam w tym pomóc, dając wszelkie
konieczne wyposażenie, moc i motywację do zaangażowania i działania. (zaczerpnięto ze
strony www. mateusz.pl)

