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/ II Niedziela Adwentu 08.12.2013/
Dziś przeżywamy dzień solidarności z Kościołem na Wschodzie. Nie
zapominajmy o tych naszych braciach, którzy przez długie lata
komunizmu byli pozbawieni opieki duchowej, a obecnie borykają
się z problemami braku kapłanów, wystroju wnętrz świątyń,
paramentów liturgicznych, lecz są zarazem bardzo spragnieni wiary
i otwarci na wszystko, czym zechcemy się z nimi podzielić.
Dzisiaj Mszą św. o godzinie 16.00 rozpocznie się kolejne spotkanie
dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich
rodziców.
Dzisiaj po każdej Mszy św. dzieci ze scholii parafialnej będą
sprzedawać aniołki z siankiem. Dochód ze sprzedaży aniołków będzie
przeznaczony na obóz letni w Zakopanem dla dzieci ze scholii i
ministrantów.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.00 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.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
W zeszłym miesiącu zebrano 1280 zł.
Opłatki wigilijne są jeszcze do nabycia w agendzie i w kancelarii
parafialnej. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji.
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na
ogrzewanie kościoła. Do tej pory złożyło je 137 osób na kwotę 20
tys. 600 zł.
Informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej
parafii w czwartek 19.12 a zakończą w IV niedzielę adwentu
W sobotę od godziny 9.00 planujemy przywóz choinek z lasu do
kościoła. Zapraszamy chętne osoby do pomocy.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za prezenty złożone
do kosza św. Mikołaja.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej, akcesoria świąteczne (kartki,
szopki), lampiony, świece wigilijne w ramach Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary.
Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież
Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i
140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: Ogłaszamy,
orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż
Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego
poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego,
jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią
wytrwale i bez wahania wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał,
sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego
grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas
wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy
Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania,
uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej,
wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci
- stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej
ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał
również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.Historia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków
chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne
wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą,
bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele
łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św.
Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi,
ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności
grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi,
a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał,
że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą
odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie
święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić
w całym Kościele.

