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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Świętej Rodziny -30.12.2012/
1.

Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2012 roku, jest świętem Świętej
Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment,
aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w Ikonę Świętej Rodziny,
łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie.
2. Jutro kończymy Rok Pański 2012. W czasie Mszy wieczornej sprawozdanie z życia
parafii za rok 2012, a po Mszy wieczornej nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne.
Zapraszamy wszystkich chętnych na uroczyste nabożeństwo, w czasie którego
będziemy prosić Boga przez ręce Bogurodzicy o opiekę w nowym roku. W tym dniu
Mszy św. porannej nie będzie.
3. We wtorek Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św.
o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Mszy św. o 7.30 nie będzie.
4. Trwa wizyta duszpasterska czyli kolędę. Tradycyjnie, prosimy o przygotowanie
białego obrusa, krzyża, świec. Dzieci kładą na stole katechizmy, ćwiczenia,
ewentualnie
zeszyty
i
książeczki
I-piątkowe.
Kolęda
jest
spotkaniem
duszpasterskim, połączonym z modlitwą i błogosławieństwem domu przez kapłana.
Prosimy zatem o zachowanie właściwego charakteru tego spotkania i – w miarę
możliwości – o obecność wszystkich domowników.
Plan kolędy:
poniedziałek – 31.12 – od godziny 11.00 Młynowiec
środa – 02.01 – Żeromskiego
czwartek- 03.01 – Krótka 2,5
piątek– 04.01 – Krótka 1,3, Kościelna, Szkolna
sobota – 05.01 – Goszów, Sportowa, Turystyczna
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty o 14.00.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej
Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30
zapraszamy naszych Parafian na wspólną modlitwę różańcową.
6. W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od
godz. 17.00. W tym miesiącu z racji kolędy Godziny Świętej nie będzie. Msza św.
I-piątkowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. W piątek na
godzinę 17.30 zapraszamy naszych Parafian na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
7. Z racji I soboty miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze
świecami.
8. W przyszłą niedzielę, jako w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą w nowym roku.
W tym też dniu przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Po
każdej mszy św. poświęcenie kredy i wody.
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.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
obfitości Bożych darów w nowym roku Pańskim 2013, łaski
zdrowia, pogody ducha życzliwości od ludzi.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który
często uchodzi z naszej pamięci i świadomości: że Chrystus przyszedł
na świat i wychował się w rodzinie, jednej z wielu miliardów rodzin,
jakie żyją na ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga odnośnie
człowieka: żeby podstawowym środowiskiem życia, wychowania,
nauki, pracy, miłości była właśnie rodzina. Człowiek nie może żyć
zawieszony gdzieś w próżni, zagubiony i samotny w bezimiennym
tłumie. Dlatego powinien mieć rodzinę. Taką, jaką miał Jezus.
Niestety, życie i funkcjonowanie wielu rodzin daleko odbiega od
wzoru, który pozostawiła nam Rodzina Nazaretańska. W konsekwencji dzieci są
pozbawione właściwego środowiska wzrostu i wychowania. Tym samym zostają prawie
nieodwracalnie okaleczone w dziedzinie życia emocjonalnego, rodzinnego, społecznego.
Tu jest źródło nędzy moralnej i patologii społecznych. Ostatecznie cierpi z tego powodu
całe społeczeństwo. A więc w najlepiej pojętym interesie społecznym leży dobre
funkcjonowanie rodziny. Inwestować w rodzinę opłaci się bardziej, niż w najlepsze
szkoły, świetlice, domy kultury czy zakłady wychowawcze. Niestety, ciągle jeszcze
dominuje pogląd, że rodzina nie wymaga wsparcia ani doinwestowania, że powinna się
sama o siebie zatroszczyć. System pomocy i opieki nad rodziną jest w Polsce wręcz
upośledzony. A co najgorsze, o rodzinę, poza Kościołem, nie ma się właściwie kto
upomnieć. Rodzina nie ma swojej partii, związków zawodowych ani lobby. Karta Praw
Rodziny ogłoszona przez Synod Biskupów pozostaje nadal piękną, ale nieznaną teorią.
Kongres Rodziny nie potrafił wyjść poza ramy referatów. Rok Rodziny zaznaczył się
jedynie w kalendarzu imprez. Czy wobec tego rodzina nie ma na kogo liczyć? Nie! Może
liczyć na opiekę Jezusa, Maryi i Józefa, oraz na samą siebie! To są dwa główne źródła
siły i pomocy dla każdej rodziny. Jak tę pomoc urzeczywistnić? Warto uważnie wczytać
się we wskazówki płynące z Ewangelii i z licznych dokumentów Kościoła, dotyczących
rodziny, a szczególnie z ostatniego „Listu do rodzin” Jana Pawła II. Albowiem
najlepszą pomocą, jaką można okazać, jest umiejętność właściwego życia i postępowania,
szczególnie w zakresie wzajemnej miłości małżonków i wychowania dzieci. Jest to
trudna sztuka i żeby ją posiąść trzeba posiadać pewną wiedzę. Tym, co charakterystyczne
w dzisiejszej Ewangelii, to ogromna troska Maryi i Józefa o swoje Dziecko. Wydaje się
to w zasadzie naturalne, ale w codziennym życiu rodzin, tego właśnie najbardziej
brakuje. Rodzice niekiedy nie interesują się swoimi dziećmi, albo interesują się, ale dopiero
wtedy, gdy zaczynają się kłopoty i gdy na w pełni skuteczną pomoc jest już trochę za
późno. O wiele łatwiej jest zapobiegać zagubieniu się dziecka, niż potem szukać go. Ale
żeby dziecko się nie zgubiło, trzeba je dobrze znać, wsłuchiwać się w to, co mówi,
rozeznać i roztropnie zaspokoić jego potrzeby, przede wszystkim zaś potrzebę kontaktu
i czułości. Rodzice często wyręczają się w tym względzie zabawkami, telewizją, szkołą,
„kieszonkowym”. Dziecko pozbawione ich bezpośredniej troski i miłości, gubi się w tym
wszystkim. A z nim gubi się coraz bardziej rodzina.

