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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrztu Pańskiego -13.01.2013/
1. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym
chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego
życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie
otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości.
Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla
nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.
2. 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.
3. W piątek w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o
Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują
ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej
mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli
jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na relacje z
bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie
Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą
one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
4. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarzy i figur.
5. Akcja Katolicka organizuje po raz kolejny półkolonie zimowe dla
najbardziej potrzebujących dzieci naszej parafii w dniach 28.01 – 02.02.
W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci ze szkoły podstawowej. Zapisy
i karty uczestnictwa do pobrania w zakrystii.
6. Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się w
przyszłą niedzielę o godzinie 16.00.
7. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je
w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej
rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest
następujący:
poniedziałek – 14.01 – Mickiewicza 4-7, 6-16, Nabrzeżna 24 a,b
wtorek – 15.01 – Mickiewicza 9 – 25, Nabrzeżna 24 c,d
środa – 16.01 – Mickiewicza 26-50, Nabrzeżna 26 a,b
czwartek- 17.01 – Zielona 2,4,7 Nabrzeżna 26 c,d
piątek– 18.01 – Zielona 5, Nabrzeżna 28 a,b
sobota – 19.01 – Zielona 6,8, Nadbrzeżna 28 c,d
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty o
14.00.
8. 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.
9. Parafia organizuje bal charytatywny w ostatnią sobotę karnawału 09.02
u Państwa Sadowskich. Koszt 70 zł od osoby. Zapisy w zakrystii i kancelarii
parafialnej.
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
Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu samego Boga. Po
chrzest wyciąga rękę ten, kto chce przekroczyć barierę śmierci, kto
chce mieć pewność wiecznej przynależności do Boga. Dokonuje się
to przez polanie lub zanurzenie człowieka w wodzie,
z równoczesnym wypowiadaniem słów: „ja ciebie chrzczę /to
znaczy zanurzam/ w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
W tym momencie serce człowieka zostaje nie tylko oczyszczone
z wszelkiego grzechu, ale i wypełnione życiem Bożym. Innymi
słowy, człowiek staje się święty. Ta świętość decyduje o naszym
pokrewieństwie z Bogiem, stajemy się Jego dziećmi. Sama tajemnica jakiegokolwiek życia
jest dla nas zakryta. Nie znamy ani tajemnicy życia ukrytej w nasieniu maku, ani
tajemnicy życia promieniującej z paproci, ani tej, którą nosi w sobie biedronka czy ludzkie
serce. Tym bardziej nie znamy tajemnicy życia Bożego. Co najwyżej obserwujemy,
w pewnej mierze poznajemy, objawy życia oraz rządzące nim prawa. Jako dzieci Boże,
razem z życiem nadprzyrodzonym otrzymujemy na chrzcie świętym pewne prawa, które
wyróżniają nas spośród milionów ludzi nieochrzczonych. Te właśnie prawa odsłaniają
nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w nas zapoczątkował. Pierwszym z nich
jest prawo mówienia Bogu — „Ojcze”. Przez chrzest zmienia się stosunek Boga do nas.
Uznaje On nas za swoje dzieci. Objawia nam siebie jako Ojca, i to zawsze dobrego Ojca,
nawet wówczas, gdy my jako dzieci okażemy się tego niegodni. Od chrztu modlitwa ma
charakter rozmowy rodzinnej. Prośby zanoszone do nieba nie mają nic z oficjalnych
podań czekających na łaskawe załatwienie, lecz są bezpośrednim spotkaniem dziecka
z Ojcem, które ma przystęp do swego Taty w każdym momencie dnia i nocy. W tym
duchu należy odczytać modlitwę „Ojcze nasz”, najpiękniejszy wzór rozmowy Boga
z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Ochrzczony otrzymuje również prawo spożywania
pokarmu nieśmiertelności. Życie Boże zapoczątkowane w człowieku na chrzcie ma się
rozwijać i osiągać pełnię dojrzałości. Do tego jest potrzebny Boski pokarm ustanowiony
przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Komunię świętą ma prawo przyjąć każdy, kto
jest ochrzczony i nie stracił łaski uświęcającej. Wprawdzie w Kościele katolickim po
chrzcie nie podaje się niemowlętom Komunii świętej, ale one mają już do niej prawo i tym
się różnią od wszystkich nieochrzczonych. Z punktu widzenia praktycznego decyzję
przyjęcia chrztu można uzasadnić przez pragnienie przystąpienia do stołu Pańskiego, na
którym spoczywa pokarm dający życie wieczne.Trzecim prawem jest prawo do wsparcia
ze strony wspólnoty kościelnej, która przyjmuje członka w swoje szeregi. Chrześcijanin
należy do parafii, w której przyjął chrzest, i ta parafia odpowiedzialna jest za niego. On
zaś ma wprawdzie wobec niej pewne obowiązki, ale również ma swoje prawa. Ta
wspólnota ma go wspierać w rozwoju życia religijnego, ona też, gdyby zabrakło mu
środków koniecznych do życia, ma obowiązek podzielić się z nim tym, co posiada.
Wspólnie bowiem proszą Ojca „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

