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/ Niedziela Wielkanocna -08.04.2012/
Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowanie kościoła, liturgii i Grobu
Pańskiego, abyśmy mogli godnie przeżyć to wielkie Misterium Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa /Scholii, Liturgicznej Służbie
Ołtarza, P. Organiście, P. Kościelnemu, Paniom sprzątającym
kościół, Strażakom, Harcerzom/. Dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali
się
do
tych
świąt
przez
udział
w Rekolekcjach, Sakramencie Pokuty, którzy znaleźli czas na
adorację w Ciemnicy i przy Bożym Grobie i udział w Triduum
Paschalnym, a także złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
Jutro II dzień Świąt Wielkanocnych – Msze św. w porządku
niedzielnym. Tradycyjnie już swoją modlitwą i ofiarą
wspieramy
Papieski
Wydział
Teologiczny
i
Wyższe
Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.
We wtorek Mszy św. porannej nie będzie.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym,
że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać.
W przyszłą niedzielę Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza
i figur.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to
największe i najpiękniejsze święto. Z tej okazji
wszystkim Drogim Parafianom i Miłym Gościom
składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia:
niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą
pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo
różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać
radosne „ALLELUJA – Jezus żyje”.

SZCZĘŚĆ BOŻE! Duszpasterze

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Chyba doskonale rozumiemy
uczniów zniechęcenie, utratę
nadziei, niewiarę w możliwość
pomocy i ratunku, poczucie
osamotnienia, osaczenia przez
niebezpieczeństwo. Zawiodły ich
wszystkie plany życiowe, stracili
najlepszego Przyjaciela, z którym
spędzili ostatnie trzy lata i bez
którego nie wyobrażali sobie
przyszłości, a przede wszystkim
szarpały ich wyrzuty sumienia,
że w krytycznym momencie
uciekli i zostawili Go samego.
Teraz Go już nie ma i życie
straciło sens. Dlatego uciekali
z Jerozolimy, bo tam wszystko przypominało im przeszłość. Nasze przeżycia
i reakcje są nieraz bardzo podobne, niejednokrotnie przeżywaliśmy coś podobnego:
niepowetowaną stratę, która niweczyła wszystko, co dotąd miało jakiś sens
i wartość. Najbardziej bolesne są zawsze straty wewnętrzne, duchowe, bo straty
materialne da się zawsze jakoś odrobić czy zastąpić, ale duchowe spustoszenie
trudno naprawić, żywego człowieka nie da się niczym zastąpić. Jednakże jest
pewne lekarstwo, które jest dobre na wszystko, a zwłaszcza na choroby duszy.
Tym cudownym lekiem jest Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Trzeba to dobrze zrozumieć: nie jest to jakaś wiadomość z codziennego serwisu
informacyjnego czy też sensacja z brukowego czasopisma, nie jest to także jakiś
czcigodny fakt z zamierzchłej historii, którego nie sposób pominąć
w podręcznikach. Ta Dobra Wiadomość to jest sam Chrystus we własnej osobie,
który odniósł największe zwycięstwo nad własną śmiercią i teraz przychodzi, aby
pomóc zwyciężyć nam. A ta pomoc polega na tym, że On sam przychodzi, aby nam
towarzyszyć w trudnych chwilach. Jego osobista obecność daje nam poczucie
bezpieczeństwa, pomaga się nam pozbierać i zmobilizować. Trzeba tylko odkryć
i doświadczyć obecności Jezusa w swoim życiu, uporządkować wszystkie
wydarzenia i swoje przekonania pod kątem Jego miłości. Bo skoro Jezus
zmartwychwstał, to znaczy, że żyje, a jeśli żyje, to znaczy, że jest przy nas
i w niczym nie jesteśmy Mu obojętni. A jeśli tak, to nie musimy się niczego
obawiać. (zaczerpnięto ze strony www.mateusz.pl)

