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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Świętej Rodziny - 27.12.2015/
1. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną
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chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością.
Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości,
wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia
i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych
rodzin. Dzisiaj z polecenia ks. Biskupa Ignacego Deca odbędzie się
zbiórka do puszek na Diecezjalną Specjalistyczną Poradnię
Rodzinną.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
18.00. zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
W czwartek kończymy Rok Pański 2015. W czasie Mszy wieczornej
sprawozdanie z życia parafii za rok 2015, 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.
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.
Z racji I soboty miesiąca Różaniec Fatimski po Mszy św.
wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
W przyszłą niedzielę, jako w I niedzielę miesiąca – adoracja
Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy
o opiekę Bożą w nowym roku.
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 434 ofiar na kwotę 54 tys. 600 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.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
obfitości Bożych darów w nowym roku Pańskim 2016,
łaski zdrowia, pogody ducha życzliwości od ludzi.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który często
uchodzi z naszej pamięci i świadomości: że Chrystus przyszedł na świat
i wychował się w rodzinie, jednej z wielu miliardów rodzin, jakie żyją na
ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga odnośnie człowieka: żeby podstawowym
środowiskiem życia, wychowania, nauki, pracy, miłości była właśnie rodzina.
Człowiek nie może żyć zawieszony gdzieś w próżni, zagubiony i samotny
w bezimiennym tłumie. Dlatego powinien mieć rodzinę. Taką, jaką miał Jezus.
Niestety, życie i funkcjonowanie wielu rodzin daleko odbiega od wzoru, który
pozostawiła nam Rodzina Nazaretańska. W konsekwencji dzieci są
pozbawione właściwego środowiska wzrostu i wychowania. Tym samym
zostają prawie nieodwracalnie okaleczone w dziedzinie życia emocjonalnego,
rodzinnego, społecznego. Tu jest źródło nędzy moralnej i patologii społecznych.
Ostatecznie cierpi z tego powodu całe społeczeństwo. A więc w najlepiej
pojętym interesie społecznym leży dobre funkcjonowanie rodziny. Inwestować
w rodzinę opłaci się bardziej, niż w najlepsze szkoły, świetlice, domy kultury
czy zakłady wychowawcze. Niestety, ciągle jeszcze dominuje pogląd, że
rodzina nie wymaga wsparcia ani doinwestowania, że powinna się sama
o siebie zatroszczyć. System pomocy i opieki nad rodziną jest w Polsce wręcz
upośledzony. A co najgorsze, o rodzinę, poza Kościołem, nie ma się właściwie
kto upomnieć. Rodzina nie ma swojej partii, związków zawodowych ani lobby.
Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Synod Biskupów pozostaje nadal
piękną, ale nieznaną teorią. Kongres Rodziny nie potrafił wyjść poza ramy
referatów. Rok Rodziny zaznaczył się jedynie w kalendarzu imprez. Czy
wobec tego rodzina nie ma na kogo liczyć? Nie! Może liczyć na opiekę Jezusa,
Maryi i Józefa, oraz na samą siebie! To są dwa główne źródła siły i pomocy dla
każdej rodziny. Jak tę pomoc urzeczywistnić? Warto uważnie wczytać się we
wskazówki płynące z Ewangelii i z licznych dokumentów Kościoła,
dotyczących rodziny, a szczególnie z ostatniego „Listu do rodzin” Jana Pawła
II.

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

