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1. Dzisiaj wystawienie Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy

Świętej. Będziemy modlić o dobre przeżycie czasu adwentu.
2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie.

Po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel.
3. Także dzisiaj do naszej parafii przybędzie o godzinie 16.00 św. Mikołaj.

Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za dary złożone do
kosza św. Mikołaja.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.

17.00 a po niej Roraty– zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
5. Jutro przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej

Maryi Panny – święto patronalne Parafialnego Apostolatu
Trzeźwości i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Msze Święte w naszym
kościele o godzinie 9.00 i 18.00.
6. W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz pierników świątecznych
przygotowanych przez naszą scholie, a dochód zostanie
przeznaczony na wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży. Bardzo
prosimy o wsparcie tego dzieła.
7. Opłatki wigilijne są jeszcze do nabycia w agendzie i w kancelarii
parafialnej. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji.
8. 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”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. Informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej
parafii w czwartek 18.12 a zakończą w IV niedzielę adwentu
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
akcesoria świąteczne (kartki, szopki), lampiony, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej. Można nabyć świece wigilijne w ramach
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.
12. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Oskar Krzysztof Nahorny zam. Stronie Śląskie
Weronika Katarzyna Sobczyk za. Szczytna
- Tomasz Skierkowski zam. Stronie Śląskie
Natalia Targońska zam. Kłodzko

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Już samo wezwanie z Izajasza zacytowane w dzisiejszej Ewangelii i
w powyższym tytule zawiera zasadniczą treść Adwentu: ma to być
przygotowanie się na przyjęcie działania Bożego. Zastanówmy się chwilę
nad tym: Może jeszcze pamiętamy, jak swego czasu zakłady pracy, wojsko,
młodzież – kogo tylko dało się zapędzić, na gwałt, nocą, do ostatnich
minut, kładło asfaltową drogę, którą miał przejeżdżać bądź tylko podjechać
ówczesny pierwszy sekretarz, by dokonać jakiegoś uroczystego odsłonięcia
lub otwarcia; malowało się wtedy trawę na zielono, wtykano poucinane
w lesie choinki – byle tylko przez godzinę jakoś to wyglądało. To jest
parodia przygotowywania drogi, bo taka droga niczemu nie służy, jest
nietrwała (dobrze, jak pierwszy sekretarz zdążył odjechać, zanim drzewka
zwiędły!) Gdy Bóg woła, aby przygotować drogę Chrystusowi, to czyni to
nie dla własnej próżności, ale chce, że by ta droga służyła nam. I dlatego
powinna być zbudowana solidnie i rzetelnie, by mogła przetrwać liczne
deszcze i roztopy, napór pokus i ciężar grzechów. Bo właśnie taką drogą
przychodzi do nas Jezus. Przychodzi, aby to wszystko sprzątnąć, zmieść
z drogi, jak zawadzające śmieci czy zaspy śniegu. To On dokona tego, co
najważniejsze, to Jego przyjścia wyczekujemy jak zbawienia. Bez Niego nic
nie jesteśmy w stanie uczynić. Ale drogę dla Jego przyjścia musimy
przygotować właśnie my. Nikt nas w tym nie wyręczy. Co jest tą drogą?
Przede wszystkim nasza wiara, zaufanie do Boga, tęsknota za Nim,
umiłowanie prawdy, dobra, wierność przykazaniom i nauce Bożej. I wiele
innych rzeczy. Ale droga nie jest celem samym w sobie. Celem jest Bóg i Jego
działanie. Tylko Bóg może nas zbawić. Bo ktoś mógłby sobie pomyśleć:
przecież jak już będę dobry, będę zachowywał przykazania, będę wierny
prawdzie, no to chyba za to pójdę do nieba sam przez się? Owszem, grożą
takie myśli, ale są one niesłuszne. Po pierwsze dlatego, że nikt nie jest
w stanie tego wszystkiego wiernie przestrzegać, tak by nie zgrzeszyć. Cały
Stary Testament, który opierał się na Prawie Mojżeszowym, czyli na
szczegółowych zasadach życia po Bożemu, jest w istocie jedną wielką
opowieścią o tym, jak ludzie pomimo szczerych chęci nie byli w stanie tego
prawa zachować. (zaczerpnięto ze strony WWW.mateusz.pl)

