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Dziś Światowy Dzień Trędowatych. Módlmy się o zdrowie i skuteczną pomoc dla
nich.
Także dzisiaj Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się kolejne spotkanie dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców.
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.
W czwartek 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie
z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko
do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia
przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną pobłogosławione i przez cały rok,
a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przypominały o Jezusie –
Światłości Narodów. W tym też dniu na Mszy św. o godzinie 16.00 dzieci Ikomunijne otrzymają z rąk swoich ojców świece- symbol Chrystusa- Światłości
Świata. Pozostałe Msze św. o godzinie 9.00 i 18.00.
Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które
obrały drogę życia zakonnego – szczególnego naśladowania Jezusa przez czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością. Po
każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych.
W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00.
O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
W piątek przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, patrona
wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy
Świętych będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo za przyczyną tego
świętego.
W sobotę po Mszy św. porannej zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy
demontażu choinek i dekoracji bożonarodzeniowych w kościele.
W sobotę z racji I soboty miesiąca do południa ksiądz Łukasz odwiedzi chorych. Po
mszy św. Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów
ubezpieczenia kościołów, plebanii i budynków gospodarczych.
W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Kapłan przynosi
w nasz dom Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru! Plan
kolędy:
poniedziałek – 30.01 – Nadbrzeżna 2
wtorek – 31.01 – Nadbrzeżna 36 a- e
środa – 01.02 – Nadbrzeżna 36 f,g,h, 2A
czwartek – 02.02. - Nadbrzeżna 24
piątek– 03.02 – Nadbrzeżna 26
sobota – 04.02 – Nadbrzeżna 28 i rodziny pominięte i opuszczone
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty o 14.00.
Parafia organizuje bal charytatywny karnawałowo – ostatkowy w dniu 18.02 u
państwa Sadowskich. Koszt 60 zł. Zapisy w zakrystii.
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.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
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
Święty Marek w swojej Ewangelii przedstawia systematycznie
fakty z życia Jezusa, z których jasno wynika, że nie jest On tylko
zwykłym człowiekiem. Jest to zwięzła kronika, w której
lakoniczne relacje z wydarzeń, przytaczanie opinii ludzi, ich
zdziwienia, reakcji, pytań – wszystko to ma czytelnika
prowadzić do wniosku, że Jezus jest faktycznie Synem Bożym.
Taki właśnie cel postawił sobie św. Marek już w podtytule:
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”.
Ponieważ w tym roku, w tzw. okresie zwykłym, Ewangelia
Markowa będzie nam stale towarzyszyć, dlatego warto zwrócić
uwagę, w jaki sposób Autor cel ten realizuje. Przede wszystkim ukazuje suche fakty,
czyli to, co się naprawdę wydarzyło. A więc najpierw miejsce i czas akcji – synagoga
w Kafarnaum, szabat. Potem co się działo: Jezus nauczał, a słuchacze się zdumiewali.
Albowiem jego mowa nie miała charakteru wyuczonej i odtwarzanej lekcji, przytaczania
swoich wyjaśnień czy interpretacji, lecz była twórczym i samodzielnym wykładem
prawdy. Kto przypomina sobie swoje szkolne lata i nauczycieli, wie jak łatwo odróżnić
nauczyciela-rzemieślnika, który jedynie wyuczy się jakiejś lekcji i odtwarza z pamięci
podręcznikowe wiadomości, od nauczyciela twórczego i myślącego, który dobrze
zrozumiał i przyswoił sobie temat, a teraz dzieli się swoimi przemyśleniami z uczniami.
Podobnie też ma się sprawa z kazaniami: można recytować z pamięci czy z kartki
przepisane od kogoś kazanie, ale można też kazanie tworzyć samemu, czerpiąc z treści
uprzednio przyswojonej, przemyślanej i przetłumaczonej na swój własny, żywy język.
A Jezus nie musiał nawet tego: On sam tworzył te treści, On sam stanowił prawdę,
prawa, fakty. Jego Słowo miało moc stwórczą: co powiedział, to się stawało. Stawało
mocą Jego Słowa. To nie były jakieś sztuczki czy przypadkowe zbiegi okoliczności. Jezus
miał władzę, i to władzę autonomiczną, samą przez się, a nie z czyjegoś nadania czy
woli ogółu. Jego władza wypływała z prawdy. Na pewno znamy, przynajmniej
z filmów, ludzi obdarzonych siłą woli i charakteru. Człowiek jakoś im ulega,
dobrowolnie uznaje ich autorytet i poddaje się w dobrowolne posłuszeństwo. Tacy
urodzeni przywódcy łatwo wspinają się po szczeblach władzy, ale ostatecznie ktoś
wcześniej te szczeble ustanawiał i zatwierdzał. Władza Jezusa była absolutna: nikt nie
musiał jej nadawać, zatwierdzać ani uznawać. I dlatego Jezus budził takie zdumienie
wśród ludzi i przestrach w świecie złych duchów. Samo Jego Słowo wystarczyło, by Mu
się podporządkować. Słowo ma moc: może niszczyć, ranić, wprowadzać w błąd,
zagarniać w niewolę złudzeń, może zarażać nienawiścią, wprowadzać nieufność. Może
też dodawać sił i nadziei, budować człowieka, umacniać, oświecać, prowadzić ku
prawdzie. Chyba doskonale znamy obydwa zakresy możliwości słów – zrodzonych
z prawdy bądź z kłamstwa. Słowo Jezusa było zrodzone z samej prawdy, ono wręcz tę
prawdę ustanawiało. Każdy, kto tylko te słowa chciał przyjąć, otwierał się na prawdę
i na jej moc.

