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1. Dzisiaj kończymy rekolekcje adwentowe. Dziękujemy Ojcu Mirosławowi za
trud głoszenia Słowa Bożego i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej na dalszej drodze kapłańskiego życia.
2. W poniedziałek do południa ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych.
3. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkich na Mszę św.
o godzinie 9.00 podczas której połamiemy się opłatkiem z naszymi
Parafianami. Mszy św. wieczornej nie będzie.
4. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy
Świętej Pasterskiej sprawowanej o północy 24 grudnia. Wcześniej w
naszych domach i wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną,
chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Niech to będzie okazja, może
jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni.
Pozostałe Msze św. w I dzień świąt o 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
5. We czwartek II dzień świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana
pierwszego męczennika. W tym dniu swoją modlitwą i ofiarą wspieramy
Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy.
6. W piątek święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W czasie Mszy św., które
będą odprawione o godz. 9.00 i 18.00, poświęcenie wina i udzielenie go
wiernym.
7. Od piątku Msze św. wieczorne będą odprawiane o godzinie 18.00.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
9. W związku ze świętami kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu tylko
w sobotę w wyznaczonych godzinach.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
również tym, którzy pospieszyli ze swoją pomocą przy dekoracji kościoła
na święta.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na ogrzewanie
kościoła. Do tej pory złożyło je 259 osób na kwotę 36 tys. 900 zł.
12. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Życzymy
Wam wszystkim błogosławionych, dobrych,
spokojnych i pełnych duchowej radości świąt
Bożego Narodzenia. Niechaj rodzący się podczas
Eucharystii Jezus znajdzie godne mieszkanie w
naszych sercach, gdzie zostanie przyjęty z wiarą
i miłością. Niech Wasze rodziny i domy obdarzy
hojnie łaską i pokojem. A światło gwiazdy
betlejemskiej niech będzie znakiem na naszym
szlaku do prawdziwego szczęścia.
Duszpasterze

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Józef miał swoje życiowe plany. Chciał założyć rodzinę. Czekając
na dzień ślubu z radością spoglądał na swoją narzeczoną – Maryję.
Jego wizja życia nie odbiegała w niczym od tej, jaką mieli jego
koledzy. Mimo głębokiej wiary, jaką posiadał, była ona przykrojona
do doczesności. Chciał uczciwie przeżyć swoje lata, wychować
dzieci, doczekać się wnuków i w poczuciu dobrze wykonanego
obowiązku spocząć razem z przodkami w grobie. Interwencja Pana
Boga zmieniła zupełnie jego plany i otwarła przed nim nową wizję
sięgającą w wieczność. Bóg w ręce Józefa oddał swojego Syna i Jego
Matkę, czyniąc go odpowiedzialnym za ich los na ziemi.
Początkowo cieśla z Nazaretu niewiele rozumiał z tego czego Pan
Bóg od niego oczekuje, ale w swej sprawiedliwości nie mógł Bogu powiedzieć: „nie”.
Zgodził się na drogę wiodącą ku realizacji tej oszałamiającej wizji sięgającej
w wieczność. Józef wiele słyszał o pięknie i doskonałości Mesjańskiego Królestwa,
niejednego też dowiedział się od swojej żony Maryi, głęboko wtajemniczonej przez
samego Ducha Świętego w plany zbawienia świata. Jedno długo pozostawało dla niego
tajemnicą: dlaczego droga wiodąca do realizacji tej wspaniałej wizji jest tak trudna. Oto
z Matką Mesjasza w ostatnich tygodniach ciąży musi wędrować z Nazaretu do
Betlejem. Tam spotykają się z nieprzychylnym przyjęciem przez swoich krewnych, którzy
dla ubogiego cieśli i jego małżonki nie znajdują nawet kąta na mieszkanie. Mesjasz, Syn
Boga, rodzi się ostatecznie w stajni, a więc w warunkach urągających ludzkiej godności.
Nam się wydaje, że do pięknego pałacu musi prowadzić droga równie piękna jak sam
pałac – szeroka, równa, wygodna. Nie możemy sobie nawet wyobrazić, by do pałacu
trzeba było brnąć po błocie, pokonywać przeszkody czasem przerastające możliwości
człowieka. Do pałacu jedzie się pięknym powozem lub luksusowym samochodem. Droga
i pałac stanowią jedną całość. Tymczasem Pan Bóg burzy to nasze wyobrażenie. Według
Niego droga pierwszej klasy, szeroka i wygodna, wiedzie na krawędzi przepaści do
wiecznego nieszczęścia. Natomiast droga ciasna, trudna, niedostępna prowadzi do
pałacu wiecznego szczęścia.
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