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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Boże Narodzenie - 25.12.2016/
1. W poniedziałek II dzień świąt Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana
pierwszego męczennika. W tym dniu swoją modlitwą i ofiarą wspieramy
Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy. Msze Święte w porządku
niedzielnym. . W tym też dniu o godzinie 16.30 odbędzie się koncert kolęd
przygotowany przez scholę i chór parafialny.
2. We wtorek święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W czasie Mszy św.,
które będą odprawione o godz. 9.00 i 18.00, poświęcenie wina i udzielenie
go wiernym.
3. Od wtorku Msze św. wieczorne będą odprawiane o godzinie 18.00.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy na wspólna modlitwę
różańcową.
5. W piątek zgodnie z kalendarzem liturgicznym będziemy obchodzili święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej
Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne
i promieniujące wiarą.
6. W sobotę kończymy Rok Pański 2016. W czasie Mszy wieczornej
sprawozdanie z życia parafii za rok 2016, 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.
7. W przyszłą niedzielę 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.
8. W przyszłą niedzielę, jako w I niedzielę miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić się będziemy o opiekę Bożą
w nowym roku.
9. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny
duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby
zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede
wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami
religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się,
zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i pomoc przy
dekoracji kościoła na święta.
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
w. 63 tys. 300 zł.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Bóg jest ponad wszelkimi schematami, konwenansami i oczekiwaniami, nie mieści
się w żadnych ludzkich wyobrażeniach i przewidywaniach, zawsze nas zaskakuje
swoimi planami. Zarazem Jego oryginalność nie ma w sobie nic z krzykliwego,
dziwacznego i spektakularnego efekciarstwa, którym ludzie próbują nas nieraz
szokować. Doskonała prostota Boga, która wciąż na nowo przyprawia nas
o zdumienie i uwielbienie, nie ma nic wspólnego z żądzą popularności, lecz wypływa
z doskonałej wolności Boga. Wszyscy oczekiwali Go w świątyni, wyglądali
anielskich hufców, spodziewali się koronacji i tryumfalnego panowania, wielkiego
i głośnego zwycięstwa, które cały świat powaliłoby u stóp Izraela. Co
najciekawsze: wszystko to faktycznie się wykonało, ale w jakże inny, ukryty
i niespodziewany sposób. Wszystkie ludzkie szyki i rachuby się poplątały.A raczej
rozplątały. Bo o ileż prościej zbliżyć się do Dzieciątka złożonego w pieluszkach na
sianie, wespół z pasterzami i roześmianymi dziećmi, niż gdyby trzeba było ubiegać
się o protekcję, audiencje, z onieśmieleniem przemierzać królewskie komnaty.
O ileż łatwiej żyć, wiedząc, że Bogu było jeszcze trudniej. I ile nadziei i otuchy
spływa do naszych serc, gdy przekonujemy się, że pieniądze, zaszczyty
i stanowiska nie są wcale potrzebne. Prostota i skromność, z jaką objawiło się
przyjście Zbawiciela, są dla nas znakiem, że to, co największe, nawet przełom
czasów, może dokonać się w sposób zupełnie niepozorny, niezauważony przez
wielkich tego świata. Tylko ludzie cisi, prości i pokorni, ludzie prawdziwie mądrzy,
którzy rozumieją mowę traw na łące i gwiazd na niebie, tylko oni się spostrzegli.
Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł
po to, aby przywrócić naszą więź z Panem
Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość
ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy
i wlewa nadzieję także w nasze serca,
w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych
jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku
o przyszłość. Pełni wiary i radości
świętujemy więc ten szczególny czas Bożego
nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich
Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego
błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze
sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze
rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża
radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą
naszą, nieraz trudną, codzienność.
Duszpasterze

