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/II Niedziela po Bożym Narodzeniu -04.01.2015/
Dzisiaj w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą
w nowym roku.
We wtorek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. To bardzo
ważna uroczystość w okresie Bożego Narodzenia. Jezus bowiem
objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, wśród
których przyszedł na świat, ale wszystkim ludziom, których
reprezentują mędrcy przybywający ze wschodu. Msze św.
w naszym kościele w porządku niedzielnym. Błogosławieństwo
kredy i wody na wszystkich Mszach. Zebrane ofiary na tacę
przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.
We wtorek o godzinie 16.30 odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu naszej scholii parafialnej.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
Plan kolędy:
poniedziałek – 05.01 – Dolna, Okrężna, Górna
środa – 07.01 – Nowotki
czwartek- 08.01 – Świerczewskiego 1- 14
piątek– 09.01 – Świerczewskiego 15-21
sobota – 10.01 – Świerkowa, Kopernika, Jaworowa
Kolęda w dni powszedni zaczyna się o godzinie 15.00
a wsoboty o 14.00.
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.
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.

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

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Św. Paweł mówi nam o tym, że Bóg w swojej nieskończonej miłości jeszcze
przed stworzeniem świata pochylił się nad nami, pragnąc naszego szczęścia
zarówno doczesnego, jak i wiecznego. Św. Jan przypomina, że my, którzyśmy
się z Boga narodzili, otrzymaliśmy moc, która czyni nas dziedzicami królestwa
niebieskiego. Mając na uwadze łaski, jakie otrzymujemy od Boga, pragnę dziś
zatrzymać się przez chwilę nad wyjątkowym darem, do którego tęskni ludzkie
serce, ale do którego niewielu na ziemi dorasta. Chodzi o dar przyjaźni.
Wczoraj, drugiego stycznia, Kościół obchodził uroczystość św. Bazylego
Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu. Jest to chyba jedyny dzień
w kalendarzu, w którym w szczególny sposób wyeksponowana jest
ewangelicznie rozumiana przyjaźń. Są to święci, którzy spotkali się na
studiach w Atenach około 355 roku. I tam zawarli przyjaźń. Po studiach ich
drogi nieco się rozeszły, ale kiedy trzeba było podjąć walkę w obronie Bóstwa
Chrystusa, przyjaciele stanęli obok siebie ramię w ramię i wytrwali w boju do
końca. Był to ciemny okres w dziejach Kościoła. Prawda ewangeliczna była
niszczona przy pomocy władzy państwowej. Biskupi więzieni, internowani,
szantażowani. W tej sytuacji dwaj przyjaciele potrafili wytrwać i obronić
Bóstwo Jezusa. Przyjaźń im w tym pomagała. Grzegorz zostawił piękny
poemat biograficzny, w którym wspomina, że wśród wielu darów otrzymał od
Boga dar wyjątkowo wielki — przyjaźń męża, który górował nad innymi
mądrością, wiedzą, szlachetnością. Przypomnijmy zatem podstawowe prawa
przyjaźni, o których mówi Ewangelia. Chrystus kilka godzin przed śmiercią
powiedział: „Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi”. Syn Boga
przyszedł na ziemię po to, aby połączyć nas z sobą więzami braterskiej
przyjaźni. Taki był cel Jego miłości. Za to oddał swoje życie. Przyjaźń
ewangeliczna jest przede wszystkim łaską. Spotykamy często przyjaźń czysto
ludzką. Jest to jedna z największych wartości, jakie tu na ziemi można
spotkać. Ta ewangeliczna jest darem Boga. Z reguły jest wielką niespodzianką
dla samych przyjaciół. Spotykają się, tak jak mówi św. Paweł, w sytuacjach
zaplanowanych od wieków przez samego Boga. To Bóg łączy serca przyjaciół.
Przyjaźń jest z reguły potrzebna do wykonywania zadań, które przerastają
możliwości jednego człowieka. Jeśli takie zadania Bóg stawia przed
człowiekiem, daje mu przyjaciela. A więc przyjaźń czyni możliwym to, co bez
przyjaźni jest niemożliwe. Przyjaźń umacnia człowieka, pozwala odpocząć
wtedy, kiedy przyjaciel czuwa, daje dodatkową siłę.

