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1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas
mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi
z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie
z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze
człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Także dzisiaj jest
obchodzony Dzień Modlitwy za Kościół na Wschodzie. Zachęcamy do
pamięci modlitewnej o wiernych za wschodnią granicą oraz niesienia
im pomocy materialnej.
2. Dzisiaj wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będziemy modlić
o dobre przeżycie czasu adwentu.
3. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za prezenty złożone do
kosza św. Mikołaja i za ofiary złożone dzisiaj do puszek. Św. Mikołaj
spotka się z dziećmi we wtorek po Roratach w kościele parafialnym.
4. W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godzinie 9.00 i 17.00,
podczas których będziemy prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami
i grzechem, w walce o czystość serca oraz o pełnienie woli Bożej
w życiu.
5. W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz pierników świątecznych
przygotowanych przez naszą scholę, a dochód zostanie przeznaczony
na wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy o wsparcie
tego dzieła.
6. Już dzisiaj, informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w naszej parafii w czwartek 15.12 a zakończą w IV niedzielę adwentu.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
8. 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.
9. 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 6 zł. i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

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

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego.
Dzięki proroctwom postać Mesjasza przybiera coraz wyraźniejsze zarysy:
„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia” (Iz
11, 1). Kiedy wydawać się będzie, że dynastia Dawidowa — tron Jessego —
podobna do pnia uschłego, już wygasła, wówczas narodzi się Zbawiciel
z pokornej Dziewicy z Nazaretu, poślubionej Józefowi z rodu Dawida.
Izajasz ukazuje Go jako napełnionego Duchem Świętym, obdarzonego Jego
darami, gotowego „rozsądzić biednych sprawiedliwie” (tamże 4), podwyższyć
pokornych i uciśnionych, którzy zajmą uprzywilejowane miejsce w Jego
zbawczym dziele. Więc pod przenośnią pokojowego współżycia zwierząt,
które na mocy instynktu są sobie wrogie, Prorok mówi o pokoju, jaki Mesjasz
przyniesie na świat, pouczając ludzi, jak zwyciężać namiętności czyniące ich
drapieżnymi względem drugich, oraz w jaki sposób kochać się jak bracia.
A więc „korzeń Jessego [Jezus Zbawiciel] stać będzie na znak dla narodów;
do Niego ludy przyjdą z modlitwą” (tamże 10), To właśnie jest obraz
powszechnego zbawienia, który później podejmuje św. Paweł w liście do
Rzymian, przytaczając prawie dosłownie ten ostatni wiersz Izajasza (Rz 15,
12). Chrystus — mówi Apostoł — przyszedł zbawić wszystkich ludzi; działał
wprawdzie przede wszystkim na korzyść ludu żydowskiego, którego „stal się
sługą” (tamże 8) dla okazania wierności Boga wobec obietnic, jakie uczynił
patriarchom, nie odrzucił jednak pogan, owszem, przyjął ich, aby i w nich
okazało się Jego niezmierzone miłosierdzie (tamże 9). A oto powraca temat
wzajemnej miłości: „Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus
przygarnął was — ku chwale Boga” (tamże 7). Przykład Pana, który
przygarnia i zbawia wszystkich ludzi, jest podstawą życzliwych stosunków,
jakie powinni oni utrzymywać między sobą. Miłość, zgoda, pokój,
zapowiedziane
przez
proroków
jako
cechy
ery
mesjańskiej,
są
w rzeczywistości ośrodkiem posłannictwa Chrystusowego. Mimo to, po tylu
wiekach chrześcijaństwa, ludzkość jest jeszcze rozdarta przez nienawiść,
niezgodę, walki bratobójcze. Świat nie otworzył się jeszcze i nie nawrócił do
Ewangelii. Wołanie więc Jana Chrzciciela, które rozbrzmiewa w Adwencie,
jest teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek: „Nawróćcie się, bo bliskie jest
królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Wszyscy prorocy wzywali do nawrócenia,
lecz tylko Jan Chrzciciel mógł uzasadniać jego naglącą potrzebę bliskością
królestwa niebieskiego, bo Mesjasz był już na świecie. Chrzciciel ukazuje Go
ludowi, który zgromadził się, by słuchać Jana: „Ja was chrzczę wodą... lecz
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie... On was chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem” (tamże 11). Jezus przyszedł, wznowił chrzest
„Duchem Świętym i ogniem”. Przyniósł owoc swojej męki — śmierci —
zmartwychwstania,

