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Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od
pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli
niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy
kolor szat liturgicznych.
Dzisiaj I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Modlimy się o dobre przeżycie zbliżających rekolekcji
wielkopostnych.
Dzisiaj przypada święto patronalne naszego ks. Proboszcza Ryszarda.
Życzymy naszemu Solenizantowi obfitości Bożych łask, błogosławieństwa
Bożego, asystencji Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Uroczysta Msza
św. o godzinie 12.00.
Także dzisiaj Członkowie Akcji katolickiej serwują ciasta i napoje z których
dochód przeznaczony jest na remont świetlicy środowiskowej.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a
po niej Msza św. wieczorna.
Włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez
intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie
sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym
kościele Droga Krzyżowa o godz. 16.00 – dla dzieci, o godz. 18.00 –
dla starszych i godz. 19.00 – dla młodzieży. W każdą niedzielę
o godzinie 17.00 Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach
zachęcamy wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy
o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na
Wielki Post.
Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 19.00, połączone z Drogą
Krzyżową.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się
w ramach renowacji misji świętych w dniach od 14 kwietnia – do 17
kwietnia /od czwartku do Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w
intencji owocnych rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
Informujemy, że przy wyjściu z kościoła są wyłożone listy poparcia dla
projektu ustawy o zmianie planowania rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej”, pamiątki beatyfikacji Jana Pawła II, akcesoria
świąteczne.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Artur Dawid Konik zam., Stronie Śląskie
Ewa Monika Michorczyk zam., Stronie Śląskie
- Łukasz Łankiewicz zam. Stronie Śląskie
Justyna Palińska zam. Stronie Śląskie
- Mariusz Robert Burszta zam. Stronie Śląskie
Teresa Irena Falarz zam. Biecz

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Dzisiejsza
Ewangelia
ukazuje
Jezusa
„światłość”, a
przez porównanie —
chrześcijanin, „Syn światłości”. „Ja jestem
światłością świata — oświadczył Pan — kto
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12); nieco
później pokazał praktycznie rzeczywistość tego
twierdzenia przywracając wzrok ślepemu od
urodzenia. Pan dokonał tego cudu bez niczyjej
prośby, inicjatywa pochodziła wyłącznie od
Niego, a uczynił to w celu ściśle określonym: „Potrzeba nam pełnić dzieła Tego,
który Mnie posłał, dopóki jest dzień... jak długo jestem na świecie, jestem
światłością świata” (J 9, 4-5). Jezus jest dniem jasnym, światłością, która
rozprasza ciemności świata; aby ludzie przekonali się o tym, dokonuje cudu:
uczynił trochę błota ze śliny, pomazał nim oczy ślepego od urodzenia i posłał go,
by obmył się w sadzawce Siloe. „On odszedł, obmył się i wrócił widząc” (tamże 7).
Głośny cud jest tylko początkiem głębokiego przeobrażenia, jakiego Jezus pragnie
dokonać w tym człowieku. Światło fizyczne przywrócone zgaszonym oczom jest
znakiem i narzędziem światła duchowego, jakiego Pan mu udziela, wzbudzając
w nim akt wiary: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?... Wierzę, Panie!
i oddał Mu pokłon” (tamże 35. 38). Wszystko zmienia się w życiu tego, który był
ślepy od urodzenia. Odzyskać wzrok, gdy zawsze żyło się jakby w ciemnościach,
to niejako narodzić się na nowo i zacząć całkiem nowe życie: nowe znajomości,
wzruszenia, kontakty. Lecz o wiele więcej zmienia się w duszy tego człowieka
oświeconego żywą wiarą, że tak spokojnie opiera się sprzeciwom i obelgom
Żydów, iż zostaje „precz wyrzucony” z synagogi (tamże 34). Oto symbol
całkowitego przeobrażenia, jakie dokonuje się w ochrzczonym. „Niegdyś byliście
ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w. Panu” (Ef 5, 8). Przez sakrament
chrztu człowiek przechodzi z ciemności grzechu do światła życia w Chrystusie, ze
ślepoty duchowej do poznania Boga przez wiarę, która oświeca całe istnienie
człowieka, dając mu nowy zmysł i kierunek. Dlatego: „Postępujcie jak dzieci
światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość,
i prawda” (tamże 8-9). Postępowanie chrześcijanina powinno być świadectwem
„otrzymanego. przezeń chrztu, powinno stwierdzać czynami, że Chrystus jest dla
niego nie tylko światłem umysłu, lecz także „światłością życia”. Ochrzczonemu
nie odpowiadają już uczynki ciemności — grzech — lecz uczynki
światłości.(zaczerpnięto ze strony www.matesuz.pl)

