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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Świętej Bożej Rodzicielki - 01.01.2017/

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Obecność Maryi występuje w rozmaitych tekstach liturgicznych, lecz w sposób zakryty,

1. Dzisiaj uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. o godz. 9.00,
10.30, 12.00 i 18.00. Po każdej Mszy Świętej adoracja Najświętszego
Sakramentu. Modlimy się o opiekę Bożą w nowym roku i pokój w ludzkich
sercach w Polsce i na świecie.
2. Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek
na rzecz diecezjalnego
Duszpasterstwa Rodzin.
3. 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.
4. W poniedziałek rozpoczynamy wizytę duszpasterską czyli kolędę.
Tradycyjnie, prosimy o przygotowanie białego obrusa, krzyża, świec. Dzieci
kładą na stole katechizmy, ćwiczenia, ewentualnie zeszyty i książeczki Ipiątkowe. Kolęda jest spotkaniem duszpasterskim, połączonym z modlitwą
i błogosławieństwem domu przez kapłana. Prosimy zatem o zachowanie
właściwego charakteru tego spotkania i – w miarę możliwości – o obecność
wszystkich domowników.
Plan kolędy:
02.01 – poniedziałek – Stronie Wieś
03.01 – wtorek – Stronie Wieś 59, Strachocin 1-8, Strachocin 13-38
04.01 – środa – Okrężna, Górna, Strachocin 40-56
05.01- czwartek – Hutnicza 1,2,3,5,7,8
06.01- piątek – Hutnicza 4,6
07.01- sobota – Kościelna, Szkolna, Goszów – od godziny 12.00
Kolęda zaczyna się w dni powszednie o godzinie 15.00 a w soboty o
14.00.
5. Z racji kolędy Godziny Świętej nie będzie.
6. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego,
w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że
Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze
Święte w porządku niedzielnym. Tego dnia w kościele pobłogosławimy
kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na
drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze
Wschodu.
7. W sobotę Różaniec Fatimski o godzinie 17.30. Zapraszamy ze świecami.
Z racji kolędy nie będzie odwiedzin chorych.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. 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.
10. 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 500 ofiar na kwotę
w. 63 tys. 600 zł.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

doskonale odpowiadający Jej charakterowi: Ona jest bowiem uosobieniem pokory
i milczenia. Św. Paweł wspomina Ją w drugim czytaniu, lecz nie wymienia imienia;
podkreśla jedynie fakt narodzenia Chrystusa z niewiasty: „Bóg zesłał Syna swego,
zrodzonego z niewiasty... abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4, 4–5).
Wcielenie Syna Bożego dokonuje się dziewiczo, lecz normalną drogą natury ludzkiej:
rodzi się z niewiasty, i ona Go wprowadza, jako prawdziwego człowieka, pośród ludzi.
Jezus właśnie dlatego, że należy do ich rodu i jest ich bratem według ciała, może ich
odkupić i uczynić swoimi braćmi według ducha, a zatem uczestnikami swego
synostwa Bożego. Łaskę przybrania za dzieci otrzymują ludzie przez Maryję, która jako
Matka Chrystusa jest również Matką tych, którzy w Chrystusie stają się dziećmi Bożymi.
Jeśli w sercu wierzących jest „Duch... Syna, który wola: Abba, Ojcze!” (tamże 6),
zawdzięczamy to — ponieważ Bóg tak chciał — także macierzyńskiej czynności
Najświętszej Maryi Panny. Ewangelia dzisiejszej Mszy św. subtelnie i delikatnie ukazuje,
jak Maryja spełnia swój obowiązek matki. Opowiadanie św. Łukasza pozwala nam się
domyślać, że Maryja zaraz po narodzeniu Jezusa przyjmuje pasterzy, okazuje im Go
z radością (KK 57) i uważnie słucha wszystkiego, co opowiadają o wielkich rzeczach
zapowiedzianych przez Anioła. Następnie, gdy pasterze odchodzą „wielbiąc
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (Łk 2, 20), Maryja pozostaje przy
Synu zachowując w duszy „wszystkie te sprawy i rozważając je w swoim sercu” (tamże
19).

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy obfitości Bożych darów w nowym roku
Pańskim 2017, łaski zdrowia, pogody ducha
życzliwości od ludzi.

