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/ II Niedziela Zwykła - 16.01.2012/
1. Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból
rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i zarobków.
Otoczmy ich modlitwą, nie przyczyniajmy dodatkowych zmartwień
i starajmy się wybaczyć wszystkie urazy i nieporozumienia, które narosły
przez czas rozłąki. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas
szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień,
by uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi,
naszymi braćmi.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza głównego.
3. Jutro Mszą św. o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie dla dzieci naszej
parafii organizowane przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej. Prosimy
panie o przynoszenie na plebanie ciast.
4. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Polecajmy te intencje Panu Bogu w naszej osobistej
modlitwie.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki
Najświętszej. Taca zbierana w ten dzień jest przeznaczona na renowację
ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. W sobotę Dzień Babci. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o ukochanych
babciach.
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 – 17.01- Zielona 2,4,7,6,8
wtorek – 18.01 – Zielona 5, Hutnicza 1,3,5,7,8
środa – 19.01 – Hutnicza 2,4,6
czwartek – 20.01 – Kościuszki 12 – 38 (parzyste), 40-56 (parzyste)
piątek– 21.01 –Kościuszki 11-37 (nieparzyste) , 39-51
(nieparzyste), 58-66
(parzyste)
sobota – 22.01 – Kościuszki 57, 59A, 59,61,61B
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty
o 14.00.
8. Parafia organizuje bal charytatywny karnawałowo – ostatkowy w dniu
18.02 u państwa Sadowskich. Koszt 60 zł. Zapisy w zakrystii.
9. 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.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej”.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu
wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa.
Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zachariasza
drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach:
„Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie
Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan
oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza
i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie
wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.
Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wiara
to prywatna sprawa, to rzeczywistość, którą można
zamknąć na dnie swego serca i nie należy jej na
zewnątrz ujawniać. Najczęściej pogląd ten zawarty jest
w stwierdzeniu: „Należę do ludzi wierzących, lecz nie praktykujących”.
Zwolennicy tego sposobu myślenia nie zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio
przyznają się do braku chrześcijańskiej wiary. Ktokolwiek bowiem wchodzi przez
akt wiary w kontakt z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe
szczęście, lecz i wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem
autentycznej wiary jest pragnienie apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do
prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że wiara to jego prywatna
sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie posiada. Ona bowiem nigdy nie mieści
się w sercu człowieka, lecz przelewa się na innych. To należy do jej natury.
Nadmiar szczęścia zawartego w akcie wiary zmusza człowieka wierzącego do
dzielenia się nim z innymi. Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim
nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni
dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco poznałem,
dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać innym (...) Nie wiedziałem,
w jaki sposób można wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem
należałem” (Wyznania IX, 4). Najprostszą formą publicznego wyznania wiary
jest udział w niedzielnej Eucharystii. Już samo wędrowanie do kościoła jest
wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o obecności przy ołtarzu, wspólnej
modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii świętej. Ta niedzielna praktyka
religijna kształtuje z kolei wyznanie wiary w życiu codziennym. Tam, gdzie nie
dociera religijna książka, kapłan, dociera wierzący chrześcijanin i rozlewa
szczęście swego serca na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem
ukazującym nie łatwą ale jedynie pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia.
(zaczerpnięto ze strony www.mateusz.pl

