\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Świętej Rodziny 29.12.2013/
1.

Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2013 roku, jest świętem Świętej
Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny
moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w Ikonę
Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie.
2. We wtorek kończymy Rok Pański 2013. W czasie Mszy wieczornej
sprawozdanie z życia parafii za rok 2013, a po Mszy wieczornej nabożeństwo
dziękczynno – przebłagalne. Zapraszamy wszystkich chętnych na uroczyste
nabożeństwo, w czasie którego będziemy prosić Boga przez ręce Bogurodzicy
o opiekę w nowym roku. W tym dniu Mszy św. porannej nie będzie.
3. W środę Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św.
o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Mszy św. o 7.30 nie będzie.
4. W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek
od godz. 17.00. W tym miesiącu z racji kolędy Godziny Świętej nie będzie.
Msza św. I-piątkowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00.
5. We czwartek rozpoczynamy wizytę duszpasterską czyli kolędę. Tradycyjnie,
prosimy o przygotowanie białego obrusa, krzyża, świec. Dzieci kładą na stole
katechizmy, ćwiczenia, ewentualnie zeszyty i książeczki I-piątkowe. Kolęda jest
spotkaniem duszpasterskim, połączonym z modlitwą i błogosławieństwem
domu przez kapłana. Prosimy zatem o zachowanie właściwego charakteru tego
spotkania i – w miarę możliwości – o obecność wszystkich domowników.
Plan kolędy:
czwartek – 02.01 – Stronie Wieś
piątek- 03.01 – Strachocin 1- 13, Goszów
sobota– 04.01 – Strachocin 14- 55
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w soboty
o 14.00.
6. Z racji I soboty miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy ze świecami.
7. W przyszłą niedzielę, jako w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą w nowym
roku.
8. Informujemy naszych Parafian, że w poniedziałek i wtorek Mszy św. porannych
nie będzie.
9. 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.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na ogrzewanie kościoła.
Do tej pory złożyło je 292 osób na kwotę 42tys.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
obfitości Bożych darów w nowym roku Pańskim 2014,
łaski zdrowia, pogody ducha życzliwości od ludzi.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Zagrożenie dla matki i dziecka. Herod
organizuje zasadzkę w okolicach Betlejem. Józef
zostaje o tym poinformowany przez Boga.
W nocy decyduje się na wyprowadzenie żony
i dziecka ze strefy objętej działaniem grupy
operacyjnej, wysłanej przez Heroda. Do
obowiązków ojca i męża należy nie tylko troska
o dach nad głową i o chleb, lecz i troska
o zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno
matce jak i dziecku. Atak na dziecko jest zawsze
atakiem na matkę. Nawet wtedy, gdy ona zgadza się na jego morderstwo
i współpracuje z mordercami. Ojciec jest odpowiedzialny za obronę dziecka
i matki. Z tego obowiązku będzie dokładnie przez Boga rozliczony. Dziś atak
na dziecko i matkę jest zorganizowany o wiele doskonalej niż w czasach
Heroda Wielkiego. Zadanie ojca pozostało to samo, jest jednak znacznie
trudniejsze do wykonania. Trzeba bronić w imię Bożego Prawa, czyli Bożego
wezwania, zarówno matkę jak i dziecko przed wszelkim atakiem na ich życie.
Szczególnie trudne zadanie staje przed ojcem wówczas, gdy trzeba bronić
dziecka przed jego matką. W oczach Boga mężczyzna zawsze jest żołnierzem,
gotowym do walki o Boży ład w świecie. Ojciec zaś bierze na siebie dodatkowy
obowiązek obrony dziecka przed wszelkim zagrożeniem. Zadanie trudne, ale
skoro Bóg stoi po stronie ojca, jest ono możliwe do wykonania. Wiele się dziś
mówi o prawie matki do decydowania o losach dziecka. Nikt nie chce mówić
o prawie ojca. Bóg natomiast w Biblii na pierwszy plan wysuwa
odpowiedzialność ojca. To on ma bronić dziecka przed każdym jego wrogiem,
nawet jeśli tym wrogiem staje się jego matka. Od tej odpowiedzialności nie
można uciec. Każdy ojciec musi się liczyć z dokładnym rozliczeniem, jakie go
czeka przed Bogiem.
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