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1. Dzisiaj kończymy rekolekcje adwentowe. Dziękujemy Ojcu Eugeniuszowi
za trud głoszenia Słowa Bożego i życzymy Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej na dalszej drodze kapłańskiego życia.
2. Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów renowacji
ambony.
3. W poniedziałek po Mszy Świętej porannej planujemy dekorację kościoła na
święta. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
4. W poniedziałek do południa ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych.
5. We wtorek okazja do Spowiedzi Świętej od godziny 16.30.
6. We środę Wigilia Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkich na Mszę św.
o godzinie 9.00 podczas której połamiemy się opłatkiem z naszymi
Parafianami. Mszy św. wieczornej nie będzie.
7. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy
Świętej Pasterskiej sprawowanej o północy 24 grudnia. Wcześniej w
naszych domach i wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną,
chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Niech to będzie okazja, może
jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni.
Pozostałe Msze św. w I dzień świąt o 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
8. W piątek II dzień świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana
pierwszego męczennika. W tym dniu swoją modlitwą i ofiarą wspieramy
Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy. W tym dniu nie obowiązuje
nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
9. W sobotę święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W czasie Mszy św., które
będą odprawione o godz. 9.00 i 18.00, poświęcenie wina i udzielenie go
wiernym.
10. W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
11. W związku ze świętami kancelaria parafialna będzie nieczynna.
12. 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.
13. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
14. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, akcesoria
świąteczne (kartki, szopki), albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Życzymy, aby Chrystus narodził się w Waszych
sercach, aby ukoił Wasze tęsknoty, wlał nadzieję
i hojnie pobłogosławił Waszą codzienność, abyście po
radosnym świętowaniu stawali się ludźmi głębokiej
wiary i chrześcijańskiej miłości, abyście cały Nowy
Rok przeżywali w duchu wiary, a Kościół, by stawał się Waszym
domem.
Duszpasterze

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Na ogół gdy rozważamy tę ewangelię kładziemy główny nacisk na Maryję, na
Jej pobożność i posłuszeństwo, pokorę i zaufanie do Boga. Faktycznie, jest to
dla nas niedościgniony, a zarazem bardzo czytelny wzór wiary: wiary
wyrastającej z modlitwy, wrażliwości na Boże Słowo, zaufania do Boga,
posłuszeństwa, a w dodatku wiary zrealizowanej praktycznie i konkretnie
w życiu, a nie tylko w teorii. Jest się czego uczyć. Ale często w tym naszym
zapatrzeniu w Maryję pomijamy to, co jest w Niej, albo raczej dla Niej –
najważniejsze. Albowiem ta Jej wiara nie była tylko godną podziwu cnotą
samą dla siebie czy dla praktykowania sobie w celu większej pobożności. Była
to bardzo konkretna forma Jej odniesienia do Boga, Jej postawy wobec Boga –
wyrażająca się w myśleniu, decyzjach i działaniu. I prawdopodobnie Maryja
bardzo by nie chciała, abyśmy zatrzymywali swoją uwagę tylko na Niej, nie
idąc dalej do Boga. Wyraziła to wprost w swoim hymnie uwielbienia –
„Magnificat”: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Zdaje sobie sprawę ze swej roli
i wyniesienia, ale jeszcze lepiej wie, skąd się to wzięło. Oto właściwy tytuł do
Jej chwały: Bóg, któremu wszystko zawdzięcza! Dlatego właśnie na
wszystkich obrazach z Jasnogórską Ikoną na czele, jednoznacznie i wyraźnie
wskazuje ręką na swojego Syna. To On jest najważniejszy, a Ona, jako Jego
Matka, jest tylko pokorną Służebnicą Pańską. Całą swoją postawą, oczami,
oddaniem, miłością wskazuje na źródło swojej świętości – na Boga! Jeden
z kapłanów głosił kiedyś kazanie w święto Niepokalanego Poczęcia i poświęcił
je Jezusowi, jako sprawcy Jej uświęcenia od pierwszego momentu życia. Zaraz
po odpustowej sumie przyszła do zakrystii jakaś pobożna niewiasta
z ubolewaniem, że w kazaniu było za mało o Maryi, a za dużo o Panu Jezusie.
Mądry ksiądz odpowiedział jej na to, że Maryja na pewno bardzo się
ucieszyła, że mówi się o Jej Synu, bo Ona zawsze się cieszy, gdy ludzie kochają
i mówią o Panu Jezusie. Przecież Ona dla Niego tylko żyła, Jemu i Jego dziełu
się cała oddała i do Niego jedynie chce prowadzić ludzi, nie do siebie.

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

