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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ II Niedziela po Bożym Narodzeniu 05.01.2014/
1. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą
w nowym roku.
2. Dzisiaj o godzinie 17.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu
scholii
dziecięcej.
Zapraszamy
wszystkich
do
wspólnego
kolędowania.
3. Jutro przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. To bardzo
ważna uroczystość w okresie Bożego Narodzenia. Jezus bowiem
objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, wśród
których przyszedł na świat, ale wszystkim ludziom, których
reprezentują mędrcy przybywający ze wschodu. Msze św. w
naszym kościele w porządku niedzielnym. Błogosławieństwo kredy i
wody na wszystkich Mszach. Zebrane ofiary na tacę przeznaczone
są na Krajowy Fundusz Misyjny. W tym też dniu po każdej Mszy
św. przedstawiciele Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
przeprowadzą zbiórkę do puszek na zakup nowego sztandaru.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
5. Plan kolędy:
niedziela – 05.01 – Młynowiec, Sudecka
wtorek – 07.01 – Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
środa – 08.01 – Nowotki
czwartek- 09.01 – Świerczewskiego 1 – 16
piątek– 10.01 – Świerczewskiego 17 – 21
sobota – 11.01 – Polna, Okrężna, Górna, Kościelna, Szkolna
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00 a w
soboty o 14.00.
6. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
7. 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.
8. Parafia organizuje zabawę karnawałowo – ostatkową w dniu
01.03.2014 u Państwa Sadowskich. Koszt 75 zł od osoby. Zapisy
w zakrystii.
9. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na
ogrzewanie kościoła. Do tej pory złożyło je 300 osób na kwotę
43tys.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej, komplety kolędowe,
gromnice.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Czym jako chrześcijanie
winniśmy
się
różnić
w życiu, tak na co dzień,
od innych? Zdziwicie się,
gdy
powiem,
że
powinniśmy być mądrzejsi.
Nasze spojrzenie na świat,
na trudne sprawy, na życie
winno być pełniejsze, doskonalsze, mądrzejsze. Tak być powinno. W życiu
należy kierować się nie mądrością ludzką, ale Bożą. Dzieje chrześcijanina,
dzieje każdego z nas, to historia współpracy ludzkiej słabości z Bożą
mądrością. O tym mówią nam dzisiejsze czytania. Słowa prologu św. Jana
można odczytać i tak: „Na początku była Mądrość, a Mądrość była u Boga
i Bogiem była Mądrość. Wszystko przez nią się stało, bez niej nic się nie
stało /.../. Mądrość zamieszkała wśród ludzi, do swoich przyszła, a swoi jej
nie przyjęli”. Można posłużyć się porównaniem. Pustą, zarozumiałą kobietę
pokochał bardzo mądry, taktowny mężczyzna. Zawarli ślub. Mąż
zamieszkał z żoną przekonany, że potrafi kierować ich wspólnym życiem,
aż do pełnego szczęścia. Był pewny, że żona go zrozumie, że uzna jego
racje... Kobieta chciała jednak rządzić sama. Mąż musiał siedzieć cicho.
Ustępował przez długi czas sądząc, że się opamięta, że dostrzeże pomyłkę.
Upominał, zwracał uwagę na bezsensowność takiego postępowania, aż
w końcu usłyszał: „Jak ci się nie podoba, to sobie idź!” I poszedł. Żona go
nie zrozumiała. Ciasna głowa odrzuciła mądrość. Podobnie było z nami.
Bóg zamieszkał w nas, ale powiedzmy sobie szczerze, czy chcieliśmy, by On
był z nami? Czy chcieliśmy otworzyć się na Jego mądrość? Jak często
liczyliśmy się z Jego wolą? Ileż to razy stawialiśmy na swoim?
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