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Dzisiaj Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie Dzieci przygotowujących
się do przyjęcia I Komunii św. i ich rodziców.
2. Jutro Mszą św. o godzinie 9.00 rozpoczną się półkolonie organizowanie przez
Parafialny Odział Akcji Katolickiej.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej. Taca zbierana w ten dzień jest
przeznaczona na renowację ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W sobotę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego,
w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka
obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu
Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni
Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą
liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby
przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam
o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
Msze św. o godzinie 9.00 i 18.00. Na Mszy św. o godzinie 18.00 dzieci
przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają z rąk swoich ojców świece –
symbol Chrystusa Światłości Świata.
5. Z inicjatywy Błogosławionego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby
podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego
dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych
rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się
z trudnościami klasztory i domy zakonne.
6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek
od godziny 17.30. W sobotę po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy
ze świecami. W piątek do południa księża odwiedzą chorych
7. W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w sobotę
od 10.00 do 11.00. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy
św. wieczornej
8. Parafia organizuje bal charytatywny karnawałowo – ostatkowy w dniu 09.02
u państwa Sadowskich. Koszt 70 zł. Zapisy w zakrystii. Zostało jeszcze kilka
wolnych miejsc.
9. 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.
Plan kolędy:
niedziela – 27.01 – Kościuszki 59, 59A
poniedziałek – 28.01- Nowotki
wtorek – 29.01 – Kościuszki 12 -44 (parzyste) i 61,63
środa – 30.01 – Kościuszki 11-37 (nieparzyste) i 65,67
czwartek – 31.01 – Kościuszki 39-51, 48-66,69-71,70,72
piątek – 01.02 – Morawka 4,6,7,8,9,10,18
sobota – 02.02 – Morawka 17,19,20,29,30,31,36
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty 14.00.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy za ofiary
złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1230 zł.
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
Po raz kolejny dostrzegamy – tym razem już w pierwszym
zdaniu Ewangelii – jak wielką troskę o wiarygodność
i dbałość o udokumentowaniu faktów ukazuje św. Łukasz
w swoich pismach. Przekazuje on swoją Ewangelię
konkretnemu adresatowi – Teofilowi. Trudno więc
podejrzewać, aby chciał ryzykować przekazanie fałszu
i narazić się bezpośrednio na zarzut kłamstwa. Powołuje się jeszcze dodatkowo na
naocznych świadków i na swoich poprzedników, którzy próbowali już pewne rzeczy
spisywać. Wydarzenia te można było wtedy łatwo sprawdzić i zweryfikować, gdyż
dokonały się w sposób jawny, publicznie, w dużej społeczności. Dlatego też i Łukasz,
mimo, że nie należał do grona Apostołów, mógł dotrzeć do bezpośrednich uczestników,
wszystkiego sie dowiedzieć, uporządkować fakty i przekazać je w jasnej, logicznej relacji.
Ten cel, który sobie Łukasz postawił – „przekonać Teofila o całkowitej pewności nauk,
których mu uprzednio udzielono”, przyświecał Ewangeliście przez cały czas pisania
Ewangelii. Stąd wynika kunsztowna kompozycja, przejrzystość, dbałość o szczegóły
i wierna narracja, spisana na podstawie relacji naocznych świadków. Jest bardzo ważne,
abyśmy sobie dobrze zdali z tego sprawę, ponieważ pozwoli nam to potraktować słowa
Ewangelii z całą powagą i wiarą, jako prawdę, a nie jako zamierzchły mit czy fikcyjną
opowieść. Jezus z Nazaretu, bohater Łukaszowej Ewangelli, jest postacią historyczną,
wszystkie przytoczone przez Łukasza wydarzenia, łącznie ze Zmartwychwstaniem,
wydarzyły się rzeczywiście, a prawda, która kryje się w komentarzach, symbolach
i faktach, ma charakter objawiony. Właśnie takie wnioski możemy wysnuć już
z pierwszego zdania Ewangelii. Zaraz potem czytamy opis pierwszego publicznego
przedstawienia się Jezusa jako Mesjasza. Ta oficjalna inauguracja zbawczej działalności
Jezusa miała miejsce w Jego rodzinnym mieście, Nazarecie. Poprzedziły ją liczne cuda,
znaki i nauki, z których Jezus zdążył zasłynąć w całej okolicy. Na pewno budziło to
sensację, podziw i ciekawość ludzi. W tym kontekście prezentacja i samookreślenie się
Jezusa miało przeogromne znaczenie. Było to wyznanie wielkiej wagi, bo pochodziło
z ust samego Jezusa. To, co wtedy powiedział, miało zasadnicze znaczenie dla całej Jego
misji, określało wiarygodnie Jego intencje, cel i pomagało zrozumieć Jego postępowanie.
Oczywiście, nauczeni przykładem wielu samozwańców i oszustów, doświadczeni
wieloma pustosłownymi kampaniami reklamowymi, mamy prawo, a nawet obowiązek
sprawdzenia wiarygodności wyznania Jezusa. Przecież każdy mógł coś takiego o sobie
powiedzieć. Owszem, tak. Ale nie każdy mógł potem potwierdzić swoje słowa całym
życiem, naukami, czynami, konsekwencją, a przede wszystkim śmiercią
i Zmartwychwstaniem. To pierwsze wyznanie musimy odczytać w kontekście całego
życia Jezusa, a także życia Kościoła, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności. A
właściwie co takiego ważnego powiedział o sobie Jezus? Otóż powołał się na proroctwo
Izajasza, zapowiadające działalność Mesjasza. Był to właściwie cały program
„mesjańskiej kadencji” Jezusa: działanie mocą Ducha Świętego.

