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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Świętej Rodziny -28.12.2014/
1. Dziś niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego a zarazem święto Świętej
Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W Rodzinie Nazaretańskiej mamy wzór
i oparcie dla naszych rodzin.
2. We środę kończymy Rok Pański 2014. W czasie Mszy wieczornej
sprawozdanie z życia parafii za rok 2014, a po Mszy wieczornej
nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne. Zapraszamy wszystkich
chętnych na uroczyste nabożeństwo, w czasie którego będziemy prosić
Boga przez ręce Bogurodzicy o opiekę w nowym roku. W tym też dniu nie
będzie Mszy św. porannej.
3. We czwartek Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Mszy św. o 7.30 nie będzie.
4. We wtorek rozpoczynamy wizytę duszpasterską czyli kolędę. Tradycyjnie,
prosimy o przygotowanie białego obrusa, krzyża, świec. Dzieci kładą na
stole katechizmy, ćwiczenia, ewentualnie zeszyty i książeczki I-piątkowe.
Kolęda jest spotkaniem duszpasterskim, połączonym z modlitwą
i błogosławieństwem domu przez kapłana. Prosimy zatem o zachowanie
właściwego charakteru tego spotkania i – w miarę możliwości – o obecność
wszystkich domowników.
Plan kolędy:
30.12 – wtorek- Polna
31.12 – środa – Młynowiec Sudecka
02.01 – piątek – Kościelna, Szkolna, Strachocin 14-38
03.01- sobota - dokończenie Strachocina
Kolęda zaczyna się w dni powszednie o godzinie 15.00 a w soboty o
14.00.
5. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz.
17.00. Msza św. I-piątkowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o
godz. 18.00. W piątek na godzinę 17.30 zapraszamy naszych Parafian na
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
6. Z racji I soboty miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy ze świecami.
7. W przyszłą niedzielę, jako w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą w
nowym roku.
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. 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. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześcijańskiej. Przede
wszystkim dzięki uznawaniu najwyższej władzy Boga. W domu nazaretańskim Bóg jest
zawsze na pierwszym miejscu, wszystko jest Mu poddane; niczego się tutaj nie pragnie
ani nic się nie czyni poza Jego wolą. Cierpienie przyjmuje się w głębokim duchu wiary,
w każdej okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy, gdy okrywa go
tajemnica. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócają pokoju, bo na
wszystko patrzy się w świetle Bożym; Jezus jest ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef
zwracają się do Niego zapominając o sobie, włączeni całkowicie w Jego posłannictwo.
Kiedy życie jakiejś rodziny jest natchnione podobnymi zasadami, cały jego bieg jest
uporządkowany: posłuszeństwo Bogu i Jego prawu skłania dzieci do poszanowania
rodziców, tych zaś do wzajemnej miłości i zrozumienia, do życzliwości dla dzieci i do
wychowywania ich według praw Bożych. Czytania biblijne tego święta podkreślają
w szczególny sposób dwa punkty najwyższej wagi. Jeden to uszanowanie dzieci
względem rodziców: „Pan uczcił ojca przez dzieci... kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie
grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Synu, wspomagaj swego ojca
w starości, nie zasmucaj go w jego życiu” (Syr 3, 2–3. 12). Dawne maksymy Eklezjastyka
są skutecznym rozszerzeniem czwartego przykazania; również dzisiaj, po tylu wiekach,
zachowują niezaprzeczalną aktualność. Warto je rozważać w czasie modlitwy. Drugi
punkt podkreśla św. Paweł w liście do Kolosan. Dotyczy on wzajemnej miłości, która
powinna uczynić z rodziny chrześcijańskiej idealną wspólnotę. „Bracia, obleczcie się...
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich
i wybaczając sobie nawzajem” (3, 12–13). Jeśli rodzina nie jest zbudowana na miłości
chrześcijańskiej, będzie jej bardzo trudno wytrwać w harmonii i jedności serc. Wszystko
można pokonać i wszystko można znieść, kiedy w rodzinie wszyscy miłują się
wzajemnie, natomiast wszystko staje się ogromnie ciężkie, gdy stygnie wzajemna miłość.
Jedyna miłość, która wytrwa mimo przeciwności możliwych nawet na łonie rodziny, to
miłość, która się opiera na miłości Boga.

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

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
obfitości Bożych darów w nowym roku Pańskim 2015,
łaski zdrowia, pogody ducha życzliwości od ludzi.

