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Dzisiaj kończymy rekolekcje adwentowe. Dziękujemy ks. Aleksandrowi za trud
głoszenia Słowa Bożego i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej na dalszej drodze kapłańskiego życia
Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów remontów.
We wtorek od godziny 9.00 planujemy dekorację kościoła na święta. Zapraszamy
wszystkich chętnych do pomocy.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.00.
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do salek na
wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
Okazja do spowiedzi jeszcze w środę od godziny 16.30.
W czwartek
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.
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.
W sobotę II dzień świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana pierwszego
męczennika. W tym dniu swoją modlitwą i ofiarą wspieramy Wyższe Seminarium
Duchowne w Świdnicy.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Z polecenia
ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się zbiórka do puszek na Diecezjalną
Specjalistyczną Poradnię Rodzinną.
W związku ze świętami kancelaria parafialna czynna tylko we wtorek.
Schola parafialna zaprasza wszystkich parafian i gości na wspólne kolędowanie w II
dzień świąt na godzinę 16.45.
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.
Do tej pory wpłynęło 431 ofiar na kwotę 54 tys. 300 zł.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Zapraszamy wszystkich
dysponujących wolnym czasem do pomocy przy sprzątaniu naszej świątyni w każdą
sobotę po Mszy Świętej porannej.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, dwumiesięcznik
„Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, akcesoria świąteczne.

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel” – niech te słowa
oraz radość towarzyszą nam w świętowaniu pamiątki
narodzin naszego Pana, pamiątki Jego pierwszego przyjścia na
ziemię. Dzielmy się prawdą, że narodził się nam Zbawiciel,
Mesjasz, Pan. Dzielmy się tą wielką radością ze wszystkimi,
których spotkamy, życząc sobie wzajemnie, by nowonarodzony
Pan i Odkupiciel opromieniał każdy dzień swoją obecnością, by
nas umacniał i wspierał, by nam błogosławił i hojnie udzielał
swoich łask i wszelkiego dobra. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem
Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Rok Miłosierdzia.
Duszpasterze

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Wydarzenie to, znane nam doskonale z rozważania drugiej tajemnicy radosnej –
Nawiedzenia, trzeba koniecznie rozpatrywać w kontekście późniejszych
związków Jezusa i Jana Chrzciciela. W tym momencie, jeszcze na kilka miesięcy
przed swoimi narodzinami, zetknęli się Oni ze sobą po raz pierwszy. Spotkanie to
w wyraźny sposób ukazuje, że misja i związek, który ich łączy, ma charakter
nadprzyrodzony, boski, inspirowany przez Ducha Świętego. Choć wydaje się to
oczywiste, jest to jednak bardzo ważne spostrzeżenie, bo często jesteśmy skłonni
traktować Jezusa i Kościół w porządku czysto doczesnym. I polega to nie tylko na
sprowadzaniu Kościoła i religii do ciasnych ramek polityki, jak sądzi wielu z nas.
To jest tylko pewna dalsza konsekwencja o wiele groźniejszego zjawiska
i postawy. Polega ona na braku wiary, czyli na niepoważnym traktowaniu Boga –
tak jakby On w zasadzie nie istniał. Jak to wygląda w praktyce? Przede
wszystkim tak, że nie liczymy się z Nim w podejmowaniu naszych decyzji
i czynów. Zwłaszcza decyzji, bo w działaniu możemy nieraz ulec doraźnym,
nieprzemyślanym motywacjom, w których po prostu zapominamy o Bogu. Ale
podejmując decyzje, czyli planując działanie, mamy czas, aby pomyśleć
o oczekiwaniach Boga, o Jego Prawie i sądach. Gdybyśmy traktowali Go
poważnie, jako kogoś, kto naprawdę żyje, wtedy uwzględnilibyśmy to wszystko.
Tymczasem my zacieśniamy się tylko do motywów i konsekwencji doczesnych,
liczymy się tylko ze sobą, swoimi zyskami czy stratami, a Bóg nas nie obchodzi.
W ten sposób okazujemy, że nie wierzymy w boski charakter misji Jezusa, a tym
samym, że nie uznajemy też Jego samego jako Pana i Zbawiciela. Konsekwencje
tego są bardzo poważne i daleko idące. Otóż człowiek, który odrzuca Boga, staje
się straszliwie samotny. Szybko się przekonuje, że na ludziach nie można polegać
ani im ufać. I to nie tylko wtedy, gdy brak im dobrej woli, ale również w sytuacji,
gdy nie potrafią lub nie mogą pomóc. Wtedy próbujemy stawiać tylko na siebie, ale
także szybko przekonujemy się i o swej niewystarczalności. A jeśli nawet jakoś
sobie radzimy, to ostatecznie w obliczu śmierci i tak wszystko zawodzi. Na kogo
wtedy liczyć, jeśli Boga wykreśliliśmy już z swego myślenia i życia?

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

