Herb i motto papieża Franciszka

\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ III Niedziela Wielkanocna -14.04.2013/

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres
radości
płynącej
z
doświadczenia
mocy
Chrystusa
zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od
samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta
moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi
autentycznej wspólnoty – komunii.
2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią
niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce jest
obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po
niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa
kierowana do tych wiernych, którzy w sposób szczególny
interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ
w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na
budowaniu i pogłębianiu naszej wiary, gdzie znajdziemy lepsze
źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!?
Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego
rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z
ochotą i rozważajmy słowo Boże.
3. Dzisiaj Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się kolejne
spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich
rodziców.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli
Matki Najświętszej. Taca zbierana w tym dniu przeznaczona jest
na pokrycie kosztów renowacji ołtarza M.B.N.P.
5. W przyszłą niedzielę w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego
Pasterza. Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania
kapłańskie i zakonne. Wspieramy modlitwą i ofiarą nasze
Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
i wszystkich
alumnów przygotowujących się do kapłaństwa.
6. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji
ołtarzy.
7. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny,
Niedziela, akcesoria I Komunijne, Pismo Święte, albumy,
różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Ojciec Święty postanowił zachować zasadniczo
swój wcześniejszy herb oraz zawołanie biskupie
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następująco: na niebieskim tle umieszczono symbole
godności papieskiej, takie same jak miało to miejsce w
przypadku Benedykta XVI (mitra umieszczona między
skrzyżowanymi

kluczami

złotym

i

srebrnym,

związanymi czerwonym sznurem).Na górze umieszczono symbol zakonu, z
którego pochodzi nowy papież – Towarzystwa Jezusowego. Na tle
jaśniejącego słońca widnieją litery IHS, czyli monogram Chrystusa. Nad
literą H wznosi się krzyż, poniżej niej trzy czarne gwoździe. Na dole
znajduje się gwiazda i kwiat nardowy. Gwiazda, według starożytnej
tradycji heraldycznej, symbolizuje Maryję Pannę, Matkę Chrystusa i
Kościoła, podczas gdy kwiat nardowy wskazuje św. Józefa, patrona
Kościoła

powszechnego.

W
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ikonograficznej
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hiszpańskiego św. Józef jest przedstawiany z gałązką nardu w ręku. W ten
sposób papież Franciszek chciał podkreślić swoje nabożeństwo do Matki
Bożej i św. Józefa. Motto papieża Franciszka zaczerpnięte jest z homilii św.
Bedy Czcigodnego (Homila 21; CCL 122, 149-151), który komentując
ewangeliczny epizod powołania św. Mateusza, pisze: «Vidit ergo Iesus
publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me"
(Jezus zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i
wyboru, rzekł do niego: «Pójdź za Mną».). Homilia ta jest hołdem dla
Bożego miłosierdzia i czytana jest w Liturgii Godzin w święto św.
Mateusza. Ma ona szczególne znacznie w życiu i itinerarium duchowym
obecnego Następcy św. Piotra. W święto św. Mateusza młody Jorge Mario
Bergoglio, w wieku 17 lat, doświadczył w szczególny sposób miłującej
obecności Boga w swoim życiu. Po spowiedzi odczuł, że dotknięte zostało
jego serce i doświadczył zstąpienia Bożego miłosierdzia, które wzywało go
do podjęcia życia zakonnego, na wzór św. Ignacego Loyoli. Kiedy został
biskupem postanowił, że słowa św. Bedy staną się jego zawołaniem
biskupim, a jako papież Franciszek zechciał umieścić je jako swoje motto.

