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1. Dzisiaj świętujemy Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze Święte o godzinie 9.00. 10.30, 12.00 i 18.00. Dzień dzisiejszy – to
również z woli papieża Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W naszych
modlitwach pamiętajmy więc i o tej ważnej dla wszystkich intencji. Także
dzisiaj w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą w nowym roku.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej. Taca zbierana w ten
dzień jest przeznaczona na renowację ołtarza Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Z racji kolędy Godziny
Świętej nie będzie.
4. W piątek – pierwszy piątek miesiąca – będziemy przeżywać uroczystość
Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywaną uroczystością „Trzech Króli”.
Msze Święte w tym dniu w porządku niedzielnym. W czasie każdej Mszy
Świętej pobłogosławimy kadzidło i kredę, w które można się będzie
zaopatrzyć przy wejściu do kościoła. Składka zbierana w tym dniu
w kościele przeznaczona będzie na potrzeby misji.
5. W sobotę jako I miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy ze świecami.
6. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w sobotę
w wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
7. W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Niech ona
będzie okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia
i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także
o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom
Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru! Plan
kolędy:
poniedziałek – 02.01- Sienna, Janowa Góra, Kościelna, Szkolna
wtorek – 03.01 – Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
środa – 04.01 – Dolna
czwartek – 05.01 – Mickiewicza 1 – 25
sobota – 07.01 – Mickiewicza 27-50, Goszów
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty
o 14.00.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. 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.

Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy w nowym roku
wszelkiej pomyślności: zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów
i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg Wam w tym
– 2012 roku – błogosławi i udziela swej mocy. Szczęść Boże.

O Objawieniu Pańskim
Szóstego stycznia obchodzimy pamiątkę dnia, w którym po raz
pierwszy tajemnica Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego została
przekazana nie tylko Żydom, ale i innym narodom. Wielkie
wydarzenie, ponieważ Bóg otwarł bramę swego domu dla
wszystkich ludzi. W Ewangelii poznajemy przedstawicieli tych
innych narodów, którzy jako Mędrcy przybywają do Betlejem, aby
oddać pokłon nowonarodzonemu Mesjaszowi. To wielkie i piękne
wydarzenie, pokłonu ludzi dobrej woli przed narodzonym Synem Bożym, jest
połączone z dramatem. Oto w Betlejem pojawiło się czyste Dobro, najpiękniejsze
i najdoskonalsze, i zło natychmiast urządza na nie polowanie. Działa sprytnie,
początkowo próbuje zamknąć wszystkie drzwi w Betlejem, aby nie było domu,
w którym by się to Dobro zatrzymało. Dobro jednak zatrzymuje się w stajni, po
pewnym czasie ktoś dlań otwiera drzwi swego domu. Maryja razem ze swoim Synem
zatrzymuje się u gościnnego gospodarza. Do tego domu przybywają Mędrcy. Rzecz
staje się głośna, dociera do uszu ówczesnej władzy. Jej ręką zło postanawia to dobro
zniszczyć. Ponieważ władca nie może zidentyfikować dziecka, niszczy
kilkudziesięciu chłopców, którzy w tym czasie urodzili się na terenie Betlejem. To
w tym miasteczku po raz pierwszy w dziejach chrześcijaństwa mamy do czynienia
z pierwszą zbiorową mogiłą ludzi niewinnych. Pojawia się ona obok Betlejemskiego
żłóbka. Niewinni ludzie, chłopcy do dwu lat. Dramat tych dzieci i dramat ich rodzin.
Głośny płacz matek zapowiedziany przez proroka. Dziesiątki rodzin dotkniętych
żałobą. Jak długa historia chrześcijaństwa prawie w każdym pokoleniu pojawiają się
takie mogiły, aż do naszego Katynia czy do zbiorowych mogił odsłanianych na
terenie Rumunii. Jest rzeczą znamienną, że takie mogiły niewinnych ludzi są zawsze
bardzo blisko wielkich wartości. Zło nie mogąc zniszczyć takich wartości jak
sprawiedliwość, miłość Ojczyzny, wolność, niszczy niewinnych ludzi. To jest jedna
z jego metod. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że już samo bliskie
sąsiedztwo z wielkimi wartościami jest bardzo niebezpieczne. Rodziny betlejemskie
nie były winne przechowywania świętej Rodziny, ale wystarczyło, że były w jej
sąsiedztwie. Zło lubi się odwoływać do odpowiedzialności zbiorowej i niszczy wielu,
sądząc, że w ten sposób zniszczy i największą wartość, na którą urządza polowanie.
Często ludzie stawiają pytanie: „z jakiego powodu ja cierpię?” Odpowiedź jest prosta
— wystarczy, że są blisko wielkich wartości. Z punktu widzenia wygody doczesnego
życia samo sąsiedztwo wielkich wartości jest niebezpieczne. Dzieci w Betlejem były
słabe. Herod był silny. Dzisiaj te dzieci są mocne, a Herod jest słaby, bo po stronie
niewinnie cierpiących jest zawsze Bóg, obrońca wielkich wartości. On mając do
dyspozycji wierność, potrafi ukazać potęgę zwycięstwa tych, którzy tu na ziemi
ponoszą klęskę. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz.pl)

