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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrztu Pańskiego - 10.01.2016/
1. Dzisiejsze święto to również święto epifanii, czyli objawienia się
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Boga. To uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa.
Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu,
podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga.
Na początku dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy wodę, by
przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego
wartość i znaczenie.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontów.
Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. W tym
tygodniu przybędziemy z modlitwą i błogosławieństwem do
mieszkańców ulic:
niedziela – 10.01 – Nadbrzeżna 2
poniedziałek – 11.01 – Jaworowa, Kościuszki 91, Kościuszki
11-37
wtorek –12.01 – Nowotki 1-6, Kościuszki 12-44
środa - 13.01 – Nowotki 7-13, Kościuszki 48-58, 39-51
czwartek – 14.01 –Hutnicza 1,3,5,7,8, Kościuszki 59,61,61B
piątek– 15.01 – Hutnicza 4,6, Kościuszki 63-71
sobota – 16.01 – Kościuszki 57, 59A, Goszów – od godziny
12.00
niedziela – 17.01 – Żeromskiego A-D, Świerkowa, Kopernika
Kolęda w dni powszednie zaczyna się o godzinie 15.00
a w soboty o 14.00.
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.
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 442 ofiar na kwotę 56 tys.
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.

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu samego Boga. Po chrzest wyciąga
rękę ten, kto chce przekroczyć barierę śmierci, kto chce mieć pewność wiecznej
przynależności do Boga. Dokonuje się to przez polanie lub zanurzenie
człowieka w wodzie, z równoczesnym wypowiadaniem słów: „ja ciebie chrzczę
/to znaczy zanurzam/ w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W tym
momencie serce człowieka zostaje nie tylko oczyszczone z wszelkiego grzechu,
ale i wypełnione życiem Bożym. Innymi słowy, człowiek staje się święty. Ta
świętość decyduje o naszym pokrewieństwie z Bogiem, stajemy się Jego dziećmi.
Sama tajemnica jakiegokolwiek życia jest dla nas zakryta. Nie znamy ani
tajemnicy życia ukrytej w nasieniu maku, ani tajemnicy życia promieniującej
z paproci, ani tej, którą nosi w sobie biedronka czy ludzkie serce. Tym bardziej
nie znamy tajemnicy życia Bożego. Co najwyżej obserwujemy, w pewnej mierze
poznajemy, objawy życia oraz rządzące nim prawa. Jako dzieci Boże, razem
z życiem nadprzyrodzonym otrzymujemy na chrzcie świętym pewne prawa,
które wyróżniają nas spośród milionów ludzi nieochrzczonych. Te właśnie
prawa odsłaniają nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w nas
zapoczątkował. Pierwszym z nich jest prawo mówienia Bogu — „Ojcze”.
Przez chrzest zmienia się stosunek Boga do nas. Uznaje On nas za swoje
dzieci. Objawia nam siebie jako Ojca, i to zawsze dobrego Ojca, nawet
wówczas, gdy my jako dzieci okażemy się tego niegodni. Od chrztu modlitwa
ma charakter rozmowy rodzinnej. Prośby zanoszone do nieba nie mają nic
z oficjalnych podań czekających na łaskawe załatwienie, lecz są bezpośrednim
spotkaniem dziecka z Ojcem, które ma przystęp do swego Taty w każdym
momencie dnia i nocy. W tym duchu należy odczytać modlitwę „Ojcze nasz”,
najpiękniejszy wzór rozmowy Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem.
Ochrzczony otrzymuje również prawo spożywania pokarmu nieśmiertelności.
Życie Boże zapoczątkowane w człowieku na chrzcie ma się rozwijać i osiągać
pełnię dojrzałości. Do tego jest potrzebny Boski pokarm ustanowiony przez
Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Komunię świętą ma prawo przyjąć każdy,
kto jest ochrzczony i nie stracił łaski uświęcającej.

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

