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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Ofiarowanie Pańskie - 02.02.2014/
1. Dzisiaj obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej
tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Na Mszy św.
o godzinie 12.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej
otrzymają z rąk swoich ojców świece – symbol Chrystusa Światłości
Świata.
2. Z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego
jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą
obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych
zakonach
i
zgromadzeniach.
Tego
dnia
będziemy
prosić
o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach
i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się
z trudnościami klasztory i domy zakonne. Po każdej Mszy św. zbiórka
do puszek na ten cel.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
4. W czwartek z racji kolędy Godziny Świętej nie będzie.
5. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00.
6. W sobotę do południa księża odwiedzą swoich chorych.
7. Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. W tym tygodniu
odwiedzimy mieszkańców ulic:
poniedziałek– Kościuszki 39-51, 60-66, 59,61, 61B
wtorek – 28.01 – Kościuszki 63,65,70,72, 67,69,71
środa – 29.01 – Morawka 4,6,7,8,9,10,18
czwartek- 30.01 – Morawka – dokończenie
piątek– 31.01 – Rodziny pominięte, nieobecne
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą przy
demontażu dekoracji bożonarodzeniowych.
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. Nasza parafia może się poszczycić faktem, iż są w niej osoby, które
chętnie modlą się na różańcu. Istnieje u nas żeńska Róża Różańcowa.
Pragniemy założyć męską Różę Różańcową. Zapraszamy więc
mężczyzn, aby zapisywali się do takiej Grupy Parafialnej. Bliższe
informacje można uzyskać u ks. Proboszcza po każdej Mysz św.
11. Parafia organizuje zabawę karnawałowo – ostatkową w dniu
01.03.2014 u Państwa Sadowskich. Koszt 75 zł od osoby. Zapisy w
zakrystii.
12. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już swoje ofiary na ogrzewanie
kościoła. Do tej pory złożyło je 441 osób na kwotę 57 tys. 500 zł.
13. 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 dzisiejszego Słowa Bożego.
Według proroctwa Malachiasza, Pan przychodzi do swojej świątyni aby
oczyścić lud z grzechu, by mógł składać Bogu, „ofiary sprawiedliwe” i miłe
Panu (Ml 3, 3-4). Pierwsza z nich, która wznosi doskonały kult i skuteczną
uczyni każdą inną ofiarę, to właśnie ofiara, jaką Chrystus składa Ojcu z siebie.
Dla Niego nic nie znaczy wykupienie ocalające wszystkich pierworodnych
synów Hebrajczyków. On jest dobrowolną żertwą, która zostanie ofiarowana
za zbawienie świata. Lecz Jezus, poddając się swej sytuacji nowo
narodzonego, chce być ofiarowany przez ręce swojej Matki, stającej tutaj jako
współodkupicielka. Maryja wie dobrze, że Jezus jest Zbawicielem świata,
i poprzez zasłonę proroctw poznaje, że On wypełni swoją misję w tajemnicy
cierpienia, w którym Ona jako matka będzie musiała uczestniczyć. Słowa
Symeona potwierdzają to jasno: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 55).
Maryja rozumie i w głębi serca powtarza swoje fiat w Nazarecie. Ofiarując
Syna ofiaruje siebie samą, rozpoczynając w ten sposób swoje cierpienie jako
matka i łącząc je każdego dnia coraz ściślej z męką Syna. Innym rysem
podobieństwa Matki do Syna jest głęboka pokora, dzięki której Maryja,
chociaż świadoma swojego dziewictwa, staje na równi z innymi niewiastami
i wraz z nimi poddaje się obrzędowi oczyszczenia. Jezus nie musiał być
wykupiony, Maryja nie musiała poddać się oczyszczeniu, a jednak są posłuszni
tym przepisom, by nauczyć ludzi poszanowania i wierności nakazom Pana,
wartości pokory i posłuszeństwa. Oczyszczenie Maryi połączone
z ofiarowaniem Jezusa, jest symbolem tego oczyszczenia, jakiego człowiek
zawsze bardzo potrzebuje i które może otrzymać tylko przez zasługi Chrystusa
ofiarowanego Ojcu „dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2, 17). Jak Maryja
ofiarowała Syna, tak niechaj ofiaruje Bogu każdego wiernego, a Jej
macierzyńskie pośrednictwo niech przygotuje go do tego oczyszczenia, które
powinno się w nim dokonać. Niepokalana i święta ofiara Chrystusa niech go
uświęci i uczyni zdolnym ofiarować Ojcu modlitwy i ofiary mile Jego boskiemu
majestatowi.
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