OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Palmowa-01.04.2012/
1.

Dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ks.
Proboszcza z racji przypadającego święta patronalnego. Życzymy ks. Proboszczowi
obfitości Bożych łaski, opieki Matki Najświętszej i asystencji Ducha Świętego. Po
Mszy św. o godzinie 12.00 zmiana tajemnic różańca świętego. Dzisiaj także
kończymy rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy ks. Andrzejowi za trud głoszenia
Słowa Bożego w naszej wspólnocie.
2. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.00. Zapraszamy
serdecznie do udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
3. Jutro przypada 7 rocznica odejścia do domu Ojca Błogosławionego Jana Pawła II.
Zapraszamy na godzinę 21.00 na Apel Jasnogórski, który zakończy się o godzinie
21.37.
4. Jutro – w poniedziałek – po Mszy św. wieczornej konferencja chrzcielna dla rodziców
i chrzestnych tych dzieci, które przyjmą chrzest w I dzień Świąt Wielkanocnych.
Sakrament chrztu będzie udzielany w czasie Mszy św. o godz. 10 30.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej
Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30
zapraszamy naszych na wspólną modlitwę różańcową.
6. Okazja do spowiedzi św. jeszcze we środę od godz. 1730 do 1800. Prosimy nie
odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, ponieważ księża w tym
czasie mają wiele innych zajęć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
liturgii, stąd też nie zawsze będą mogli służyć spowiedzią w konfesjonale.
7. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczniemy Święte
Triduum Paschalne, tj. Przejście Chrystusa przez Mękę i Śmierć do chwały
Zmartwychwstania. Są to centralne wydarzenia zbawcze naszej wiary.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych świętych obrzędach:
Wielki Czwartek – godz. 1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątka
ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wielki Piątek – godz. 1800 – liturgia upamiętniająca misterium Męki i Śmierci
Chrystusa na Krzyżu.
Wielka Sobota – godz. 1900 – liturgia Wigilii Paschalnej, przychodzimy
do Kościoła ze świecami.
8. Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek do godz. 2200 i w Wielki Piątek od godz. 900
aż do wieczornych obrzędów. W Wielki Piątek post ścisły czyli ilościowy
i jakościowy: powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i tylko raz jemy
do syta. Po liturgii Wielkiego Piątku adoracja przy Bożym Grobie do północy
i w Wielką Sobotę od godziny 8.00 aż do obrzędów Wigilii Paschalnej.
9. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 900 – 1300 – co godzinę. W kaplicy
na Goszowie o godz. 12.00, w kościele w Siennej o godzinie 12.30.
10. W Wielki Czwartek dzieci klas II otrzymają w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej
książeczki I-Komunijne.
11. W piątek do południa księża odwiedzą chorych. Prosimy do czwartku zgłaszać osoby,
które chciałby skorzystać z sakramentu p[pojednania w swoich domach.
12. Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 600. Pozostałe Msze św.: 900, 1030, 1200
i 1800. Zgodnie z tradycją zapraszamy do uświetnienia obchodów tego Wielkiego
Misterium strażaków i harcerzy na czas adoracji przy Bożym Grobie i Rezurekcję.
13. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek od godz. 1600 – 17.00
i w sobotę od godz. 900 – 1000.
14. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
15. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
16. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej”, akcesoria świąteczne. Można nabyć paschaliki w ramach
Wielkanocnego Dzieła Caritas w cenie 5 zł.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy,
który miał miejsce właśnie w niedzielę
poprzedzającą Jego mękę. Jezus, chociaż stale
sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej
i uciekał, kiedy lud chciał Go obwołać królem (J 6,
15), dzisiaj pozwala prowadzić się w triumfie.
Dopiero teraz, kiedy idzie na śmierć, godzi się, by
Go publicznie ogłoszono Mesjaszem; umierając
bowiem na krzyżu, będzie w całym tego słowa
znaczeniu Mesjaszem, Odkupicielem, Królem i Zwycięzcą. Pozwala, aby Go
uznano Królem, lecz Królem, który posiada szczególne cechy: jako pokorny
i cichy wjeżdża do miasta świętego siedząc na osiołku, a swoją godność
królewską potwierdzi dopiero przed trybunałami i pozwoli, aby napis, który
to głosi, umieszczono tylko na krzyżu. Uroczysty wjazd do Jerozolimy jest
samorzutnym hołdem ludu dla Jezusa zdążającego przez mękę i śmierć do
pełnego objawienia swojej boskiej godności królewskiej. Tłum wykrzykujący
hosanna, nie mógł pojąć całej doniosłości tego faktu, lecz wspólnota
wiernych powtarzająca go dzisiaj może zrozumieć jego głębokie znaczenie.
„Tyś jest Królem Izraela i wspaniałym Synem Dawida. Ty, który idziesz,
o Królu błogosławiony, w imię Pańskie... Oni wołali na cześć Twoją, a Ty
szedłeś na śmierć: my oddajemy Ci chwalę, bo Ty jesteś Królem na wieki”
(MP). Liturgia wzywa, by wierni zwrócili spojrzenie na chwałę Chrystusa
— Króla wiecznego, wówczas bowiem lepiej zrozumieją Jego upokarzającą
mękę jako konieczną drogę do ostatecznego wywyższenia. Nie chodzi więc
o to, by towarzyszyć Jezusowi w triumfie przez jedną godzinę, lecz by iść za
Nim aż na Kalwarię, gdzie umierając na krzyżu zatriumfuje na zawsze nad
grzechem i śmiercią. Te uczucia wyraża Kościół, kiedy błogosławiąc palmy
modli się, aby lud chrześcijański wykonał zewnętrzny obrzęd „z głęboką
pobożnością, zwyciężając nieprzyjaciela i wielbiąc z całej duszy miłościwe
dzieło zbawienia” Pańskiego. Nie ma piękniejszego sposobu uczczenia męki
Chrystusa jak upodobnić się do niej, by wraz z Nim zwyciężyć
nieprzyjaciela, grzech. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz.pl)

