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1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia bazyliki Chrystusa Odkupiciela
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na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów.
Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż
kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana
Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika
św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu.
Dzisiaj obchodzimy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
pod hasłem „Ocalmy chrześcijan w Syrii”. Po każdej Mszy św. odbędzie
się zbiórka do puszek na ten cel.
Różaniec z wypominkami jeszcze jutro o godz. 17.30, a po nim Msza
św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia
w wypominkach.
We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić
Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono
ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski
niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od
rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w
1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to
niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako
osoby wierzące uczestniczyć również we Mszy św., by modlić się
o rozwój i pomyślność naszego kraju. Msza Święta w intencji Ojczyzny
o godzinie 10.00.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
„I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których
rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować w zamian,
prócz uśmiechu”. Od 02 listopada w kościele parafialnym zbieramy do
kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto parafialne, którego numer podany jest w dzisiejszym numerze
„Maternusa”.
Na prośbę Pani Dyrektor Żłobka Miejskiego informujemy, że są wolne
miejsca dla dzieci 3 letnich.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Wiele osób sądzi, że najważniejszym kościołem papieskim jest bazylika
św. Piotra na Watykanie. Nie jest to prawdą. To bazylika świętego Jana na
Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona doniosłą rolę w
historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień,
przypominający moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik
większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych
posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa
Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten podarował
papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży.
Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne
wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą
świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I w dniu 9
listopada 324 r.W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć
soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieży od
czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX
przeniósł swą siedzibę do Watykanu. Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe
wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów
patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo wybrany biskup
Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje
się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput
omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis to znaczy: Matka i Głowa wszystkich
kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie
Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie
Króla męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

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

