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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/I Niedziela Adwentu - 27.11.2016/
1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.
Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono
program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od
2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste
relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w
rodzinach i we wspólnocie Kościoła.
2. Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym
oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać
tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś
kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu
do Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie ten czas dobrze
wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem
i bliźnimi. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i
dorosłych zachęcamy do licznego udziału w roratach, odprawianych
w naszym kościele codziennie o godz. 17.00.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.00, a po niej Roraty – zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki
Najświętszej.
4. Z racji I czwartku miesiąca o godzinie 16.00 Godzina Święta.
5. W piątek jako I miesiąca okazji do spowiedzi od godziny 16.00.
6. w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po mszy św.
wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
7. W przyszła niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Będziemy modlić o dobre przeżycie czasu adwentu.
8. Już dzisiaj, informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w naszej parafii w czwartek 15.12 a zakończą w IV niedzielę
adwentu.
9. Opłatki jeszcze do nabycia w agendzie. Dziękujemy za wszystkie
ofiary złożone przy tej okazji.
10. „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Od 06 listopada w kościele
parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki,
zabawki, przybory szkolne. W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji
Katolickiej przeprowadzą zbiórkę do puszek na ten cel.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. 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 498 ofiar na kwotę 63 tys. 300 zł.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, akcesoria świąteczne,
lampiony, świece Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom w cenie 5 zł. i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego.
Wiele dziś mówi się o rozbrojeniu. Wzrasta wśród ludzi świadomość nie tylko
nieszczęść, jakie niesie ze sobą wojna, ale i jej bezsensu. Jest coś
z szaleństwa w gromadzeniu i doskonaleniu potencjału militarnego. Świat
winien zmierzać ku lepszej przyszłości, a nie ku zagładzie. Tymczasem nie
tylko nasze pokolenie, ale całe dzieje ludzkości są ściśle związane z wojną.
Jest szczypta prawdy w twierdzeniu, że historia świata to historia wojen.
Narody albo walczą, albo leczą rany po wojnie, albo się do wojny
przygotowują. Czy jest możliwość wyjścia z tego zaklętego kręgu?
Wspominając o zbrojeniach często na pierwszy plan wysuwa się koszta,
podając miliardowe sumy dolarów czy rubli, jakie rok w rok przeznacza się
na świecie na broń. Tymczasem strata pieniędzy w tym szaleństwie to
stosunkowo najmniejsza szkoda. Znacznie większa polega na tym, że miliony
ludzi, nierzadko wyjątkowo uzdolnionych, poświęcają swoje życie doskonaleniu
metod niszczenia. Ten źle wykorzystany potencjał ludzkich możliwości
stanowi największą stratę. Tym bardziej, że kto poświęca życie ostrzeniu
miecza, niszczy samego siebie. Doskonalenie metod zabijania jest więc nie
tylko uliczką bez wyjścia, ale uliczką wiodącą nieuchronnie do nieszczęścia.
Dziś najczęściej mówi się o redukcji istniejącego potencjału militarnego,
o zaprzestaniu produkcji broni, o zniszczeniu zasobów już nagromadzonych.
Prorok Izajasz proponuje bardziej twórcze rozwiązanie. Chodzi mu nie tylko
o likwidację broni, lecz o zmianę mentalności człowieka. O to, by ludzie
dostrzegli bezsens posiadania broni i by cały potencjał pieniędzy, ludzi,
jakim dysponują armie – przeznaczyli na doskonalenie życia gospodarczego.
„Przekują miecze na lemiesze”, to znaczy wykorzystają istniejące już
narzędzia w celach pokojowych. Zrozumieją, że szkoda stali na czołgi i wozy
bojowe, szkoda paliwa do wojskowych samolotów i rakiet, szkoda energii
jądrowej umieszczonej w pociskach, skoro to wszystko może być
wykorzystane do ułatwienia życia na Ziemi, do uszczęśliwienia milionów, a nie
do wyciskania łez. Odważne i piękne rozwiązanie. Trzeba jedynie, by ludzie
je dostrzegli, by przekonali się o jego wartości. Między innymi i w tym celu
przychodzi do nas Chrystus jako Zbawiciel od wszelkiego zła, a więc
i zawartego w wojnie.
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