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1. Dzisiaj już po raz trzynasty obchodzimy Dzień Modlitwy za Kościół
na Wschodzie. Zachęcamy do pamięci modlitewnej o wiernych za
wschodnią granicą oraz niesienia im pomocy materialnej.
W związku z tym po każdej mszy św. odbędzie zbiórka do puszek
na potrzeby Kościoła na Wschodzie.
2. 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.
3. W przyszłą niedzielę Członkowie rady parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarzy
i figur.
4. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas
Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia. Roraty
o godzinie 17.00.
5. Już dzisiaj, informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w naszej parafii w czwartek 20.12 a zakończą w IV niedzielę
adwentu.
6. Opłatki wigilijne są jeszcze do nabycia w agendzie i w kancelarii
parafialnej. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za dary złożone do
kosza św. Mikołaja.
8. W sobotę od godziny 9.00 planujemy przywóz choinek z lasu do
kościoła. Zapraszamy chętne osoby do pomocy.
9. Ks. Łukasz organizuje tygodniową pielgrzymkę do Matki Bożej
Ostrobramskiej w Wilnie. Wyjazd jest planowany na początek maja
a przewidziany koszt 900 zł. Wyjazd dojdzie do skutku jeśli do
końca stycznia będzie komplet osób.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej, akcesoria świąteczne, świece
Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


13 XII – Święta Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie
wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych
(wspomnienie obowiązkowe);



14 XII – Święty Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden
z największych mistyków i teologów duchowości, za co wyróżniono go tytułem
doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Wszystkich tych, którzy mają jakieś wątpliwości odnośnie
autentyzmu Ewangelii, którzy są skłonni uważać ją za baśń
i traktować niepoważnie, dzisiejszy fragment św. Łukasza
powinien całkowicie przekonać. Trudno byłoby znaleźć inny tekst
sprzed dwóch tysięcy lat, który byłby równie mocno osadzony
w realiach czasowych. Oczywiście, dzisiaj nam to nie imponuje, bo
współczesna technika przyzwyczaiła nas do precyzji tysięcznosekundowej, a wymiana i przekaz informacji z kontynentu na
kontynent trwa niewiele tylko dłużej, ale jak na owe czasy Łukasz
był aż nadto precyzyjny, aby można było podejrzewać go o nierzetelność. Do czego
potrzebna mu była taka dokładność? Otóż chciał w ten sposób raz na zawsze
udowodnić, że zbawienie było faktem historycznym, który dokonał się w ściśle
określonym czasie i miejscu, na oczach wielu wiarygodnych świadków, w powszechnie
znanym kontekście historycznym. Wtedy nikomu rozsądnemu nie przyszłoby do głowy,
aby to negować. A skoro tak, to tym bardziej nam, obeznanym dobrze z najnowszymi
metodami krytycznego badania źródeł historycznych. O tym trzeba zawsze dobrze
pamiętać: w przypadku Ewangelii i innych tekstów Nowego Testamentu, mamy do
czynienia z najbardziej wiarygodnymi i najlepiej udokumentowanymi przekazami
historycznymi, jakie zna dzisiejsza nauka. Ale do czego jest to potrzebne przeciętnemu
słuchaczowi niedzielnej Ewangelii czy czytelnikowi Pisma św.? Otóż nie chodzi tu tylko
o kwestie historyczne i krytycznoliterackie niuanse. Chodzi o zbawienie i o wiarę. Bo
skłonni jesteśmy nieraz wyobrażać je sobie jako coś niekonkretnego i nie z tego świata.
Juliusz Cezar – jak najbardziej! Arystoteles – oczywiście! Pitagoras – proszę bardzo! Ale
Jezus z Nazaretu? No, z Nim to już nie wiadomo. Być może przyczyniły się do takiego
myślenia liczne filmy historyczno-przygodowe, z „Kleopatrą” i „Faraonem” na czele.
Ruchome obrazki i kolorowe stroje z epoki przemawiają do wyobraźni o wiele lepiej niż
suche słowa, ale musimy pamiętać, że z tamtych czasów przetrwały do nas tylko słowa,
a obraz jest już tylko fikcją i zręcznym filmowym złudzeniem. Tym niemniej dobrze się
stało, że są już zekranizowane także Ewangelie i liczne powieści o Jezusie. Dzięki nim
łatwiej przyswoić sobie trudne prawdy ewangeliczne i zrozumieć Jezusa. Zanim objawił
się Jezus z Nazaretu, poprzedziło Go publiczne wystąpienie proroka Jana Chrzciciela.
Cała jego działalność była wypełnieniem prastarego proroctwa Izajasza. Nie było to więc
zawieszone w próżni, nie było ludzką inicjatywą, szlachetnym zrywem człowieka
zmęczonego grzechem, lecz celowym wypełnieniem odwiecznego planu Boga. Tego nie
wymyślił Jan Chrzciciel, lecz Bóg, a Jan był tylko wykonawcą, „Głosem” Pana,
wołającym na pustyni. Jan wzywał ludzi do nawrócenia, do wewnętrznej przemiany
myślenia, życia, postaw. Ale nie miała – i nie mogła – to być przemiana ostateczna
i całkowita. Do takiej bowiem człowiek skażony grzechem nie był zdolny. Miał to być
tylko wstęp i przygotowanie do tego, co chciał uczynić Pan Bóg. (zaczerpnięto ze strony
www.mateusz.pl)

