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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Komentarz do dzisiejszej liturgii

/ I Niedziela Adwentu -03.12.2017/
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.
Upłynie on nam pod hasłem: „„Duch, który umacnia miłość””.
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. Ze szczególną
uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem
adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się
naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu
i ludziom. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież
i dorosłych zachęcamy do licznego udziału w roratach, odprawianych
w naszym kościele codziennie o godz. 17.00.
3. Jutro, we wspomnienie św. Barbary, otaczamy modlitwą bezrobotnych
i poszukujących pracy.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
17.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
5. Z racji I czwartku miesiąca o godzinie 16.00 Godzina Święta.
6. W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Msze św. o godzinie 9.00, 16.00 – Roraty i 18.00.
7. Już dzisiaj, informujemy, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w naszej parafii w czwartek 14.12 a zakończą w III niedzielę adwentu.
8. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc
Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do
puszek na ten cel.
9. 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.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których
rodziców nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować w zamian,
prócz uśmiechu”. Od 5 listopada w kościele parafialnym zbieramy do
kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzą zbiórkę do puszek na
ten cel. We wtorek (5.12) zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na
spotkanie ze św. Mikołajem, który przybędzie do naszej parafii po
Roratach.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: akcesoria świąteczne, Gość
Niedzielny, Niedziela, kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej”.

Chrześcijanin chcąc wytrwać na ewangelicznej drodze musi ustawicznie
doskonalić swoją czujność. Jest to droga ciągłych niespodzianek. Spotykają się
bowiem na niej dwa odmienne światy: Boży i księcia ciemności. Spotkanie z nimi
wymaga wielkiej czujności. Stąd Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”. Łaska
działa zawsze zaskakująco. To interwencja Boga, której formy nigdy nie można
przewidzieć. Raz przychodzi w drugim człowieku, innym razem ukryta jest
w słowie pisanym; trafia w nasze serca przez wydarzenia i natchnieniem oświeca
umysły; pojawia się w blaskach wschodzącego słońca i spada razem z błyskiem
piorunu. Trzeba być ustawicznie nastawionym na odbiór Bożych znaków
i słuchanie Jego tajemniczej mowy. Jak radiotelegrafista nie może zasnąć, lecz
musi uważać na każdy sygnał dochodzący z aparatów nadawczych, tak człowiek
wędrujący ewangeliczną drogą musi być otwarty na odbiór każdego znaku
pochodzącego od Boga. Ewangeliczna droga to wielka i pasjonująca przygoda, to
spotkanie z żywym Bogiem. Niewielu katolików odkrywa jej piękno i czar.
Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk religijnych, co w rezultacie staje się
balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania pacierza i pobytu w kościele
staje się niewygodnym obowiązkiem, a nie przygodą pełną napięcia, życia,
niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia wezwania Chrystusa: „Czuwajcie!”. Do
śpiących, roztargnionych, leniwych głos Boga nie dotrze. Oni spotkania z Nim nie
przeżyją. Ci, którzy chcą odkryć w religii żywe napięcie, jakie istnieje
w spotkaniu z Bożym światem, winni przeczytać, dostępną w języku polskim,
niewielką książeczkę Carlo Carretto „Szukałem i znalazłem” (Warszawa, 1986).
Autor dzieli się w niej swymi przeżyciami na drodze poszukiwania i odnalezienia
Boga żywego. Mówi o swoim czuwaniu w ewangelicznym znaczeniu tego słowa. Jest
to wymowny znak, że i we współczesnych czasach są ludzie traktujący na serio
Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”, a zarazem dowód na to, że czuwającym
objawia się Bóg. Ewangeliczne czuwanie nie jest jednak wyłącznie wyczekiwaniem
na interwencję Boga. Na Chrystusowej drodze człowiek może zostać zaatakowany
przez zło. Dysponuje ono nie tylko ogromną, wprost przerażającą siłą, ale również
niezwykle wyrafinowanymi metodami. Trzeba wielkiej bystrości umysłu, by
rozpoznać wszystkie jego przynęty, na które chce zwabić człowieka i sprowadzić
go z ewangelicznej drogi, oraz dużo roztropności, by nie wpaść w zastawione
przez nie sidła. Jeden moment nieuwagi może się skończyć tragicznie. Świadczy
o tym dramat apostołów z Getsemani, którzy zlekceważyli wezwanie Mistrza
i zamiast czuwać, posnęli. Uderzenie przyszło wtedy, gdy byli zupełnie nie
przygotowani. W jednym momencie ponieśli klęskę.

