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1. Dzisiaj kończymy rekolekcje adwentowe. Dziękujemy Ojcu
Stanisławowi za trud głoszenia Słowa Bożego i życzymy Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej na dalszej drodze
kapłańskiego życia.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontu.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich
Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 16.30 zapraszamy na
wspólna modlitwę różańcową.
4. We czwartek od godziny 8.00 planujemy dekorację kościoła na
święta. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
5. Okazja do spowiedzi w piątek od godziny 16.30.
6. W sobotę 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.
7. 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.
8. W związku ze spowiedzią w dekanacie kancelaria parafialna czynna
w tym tygodniu we wtorek i czwartek w wyznaczonych godzinach.
9. Już dziś informujemy, że sakrament chrztu św. w grudniu będzie
udzielany w I dniu Bożego Narodzenia – 25.12. br. na Mszy św.
o godz. 10.30.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. 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.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, akcesoria świąteczne
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
Cała liturgia ostatniej niedzieli Adwentu opiewa narodzenie Zbawiciela. Na
pierwszym planie stoi słynne proroctwo o Emanuelu, wygłoszone w chwili
szczególnie trudnej dla królestwa Judy. Bezbożnemu królowi Achazowi, który nie
chce uwierzyć, że Bóg może go wybawić z ciężkiej sytuacji, Izajasz odpowiada,
karcąc go surowo, i aby mu udowodnić, że Bóg może uczynić rzeczy o wiele
większe, dodaje: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna
i nazwie Go imieniem Emanuel” (Iz 7, 14). Gdyby nawet proroctwo odnosiło się do
urodzin następcy tronu, w pełni miało się urzeczywistnić dopiero siedem wieków
później przez cudowne narodzenie Jezusa. On jedynie wypełnia całe znaczenie
proroctwa. Ewangelia św. Mateusza potwierdza to tłumaczenie. Ewangelista,
kończąc swoje opowiadanie o dziewiczym poczęciu Jezusa, mówi: „Stało się to
wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel», to znaczy Bóg
z nami” (1, 22–23). Św. Mateusz pisząc genealogię Jezusa wykazuje, że On jest
prawdziwym człowiekiem, „Synem Dawida, synem Abrahama” (tamże 1); opisując
Jego narodzenie z Maryi Dziewicy, która stalą się Matką „za sprawą Ducha
Świętego” (tamże 18), twierdzi, że jest prawdziwym Bogiem; na końcu zaś
przytaczając proroctwo Izajasza oświadcza, że jest Zbawicielem obiecanym
przez proroków, Emanuelem, „Bogiem z nami”. W tym obrazie, tak istotnym,
Mateusz odsłania jedną z najbardziej ludzkich i delikatnych okoliczności
narodzenia Jezusa: wątpliwości Józefa oraz jego zachowanie się w przyjęciu
zadania, jakie mu Bóg powierzył. Wobec tajemniczego macierzyństwa Maryi
Józef waha się mocno i zamierza Ją opuścić w tajemnicy. Lecz kiedy anioł Pański
upewnia go i poleca wziąć Ją do siebie, „albowiem z Ducha Świętego jest to, co
sio. w Niej poczęło” (tamże 20), Józef — człowiek sprawiedliwy, żyjący z wiary —
jest posłuszny i przyjmuje z pokorną prostotą obowiązek niesłychanie ważny —
oblubieńca Dziewicy–Matki i dziewiczego ojca Syna Bożego. Oto tak rozpoczęło
się życie Zbawiciela związane z wiarą, posłuszeństwem, pokorą, oddaniem cieśli
z Nazaretu. To są cnoty, z jakimi należy przyjąć Pana, który ma przyjść. W
drugim czytaniu św. Paweł staje na równi z prorokami i z Mateuszem, głosząc
Jezusa „pochodzącego według ciała z rodu Dawida” (Rz 1, 4), a z Mateuszem
oświadcza, że On jest „Synem Bożym” (tamże 1). Apostoł, nazywając się „sługą
Chrystusa Jezusa” (tamże 1) przeznaczonym do głoszenia Jego Ewangelii,
w dwóch pociągnięciach streszcza cale życie i dzieło Zbawiciela: od narodzenia
według ciała do chwalebnego zmartwychwstania i Jego mocy uświęcającej ludzi.

