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Jutro przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,
które łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną
okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec
cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko
siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje
wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym
nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godzinie 9.00 i 18.00.
Prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu
do naszej świątyni!
We środę rozpoczynamy okres Czterdziestodniowego Przygotowania do świąt
Wielkanocnych, czyli Wielkiego Postu. W dniu tym obowiązuje nas post ścisły.
Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta.
Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku
życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do
60. roku życia.. Apelujemy, aby wszystkie imprezy karnawałowe zakończyły się
we wtorek do północy. Msze św. we środę Popielcową o godz. 9.00, 16.00 – dla
dzieci i 18.00 dla starszych i młodzieży gimnazjalnej. W czasie wszystkich Mszy
św. posypanie głów popiołem. W okresie Wielkiego Postu obowiązuje nas IV
przykazanie kościelne, które brzmi: „zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Apelujemy szczególnie do
młodzieży o powstrzymanie się od udziału w zabawach i dyskotekach. Wasza
obecność w tym wyjątkowym okresie na dyskotece jest faktycznym wyparciem
się Chrystusa i wiary. W dobrym przygotowaniu do godnego przeżycia
misterium Męki, Śmierci Zmartwychwstania Chrystusa pomogą nam
nabożeństwa pasyjne:
w każdą niedzielę o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,
w każdy piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla starszych
godz. 19.00 – dla młodzieży.
Zachęcamy wszystkich do licznego i chętnego udziału w tych nabożeństwach.
W sobotę o godz. 18.00 Mszą św. rozpoczniemy kurs przedmałżeński.
Następny odbędzie się dopiero na przełomie września i października, dlatego
też wszyscy, którzy do tego czasu zamierzają zawrzeć sakramentalny związek
małżeński, są obowiązani wziąć udział w tym przygotowaniu.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza i figur.
Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 19.00, połączone z Drogą
Krzyżową.
Dziękujemy Państwu Sadowskim, Członkom Akcji Katolickiej, młodzieży
gimnazjalnej, sponsorom i wszystkim ludziom wielkiego serca za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu balu charytatywnego.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Jest to niezwykle malownicza Ewangelia, zawierająca
zarazem bardzo uniwersalne treści, które jak sądzę,
potrafimy rozpoznać także we własnym życiu i postawach.
Żeby odkryć to podobieństwo i wyciągnąć wnioski, trzeba
wczuć się w sytuację Szymona. Był on znakomitym
rybakiem, prawdziwym fachowcem, wykonującym swój
zawód z gorliwością i poświęceniem. Na pewno
zaimponowało mu, że Jezus wybrał właśnie jego łódź jako
swoją mównicę. Pomimo zmęczenia całonocnym, a do tego nieudanym połowem, był
gotów poświęcić swój czas dla Jezusa. Niewątpliwie słowa Mistrza musiały zrobić na
nim duże wrażenie, skoro po skończonym kazaniu, na prośbę Jezusa, zdecydował się
wypłynąć na połów jeszcze raz. Na pewno nie wierzył w powodzenie. Doskonale znał te
wody i jeśli przez całą noc nie złowił niczego, to musiał być pewien, że w tych stronach
nie ma w tej chwili ani jednej ryby. Kto wie, może nawet musiał pohamować złość?
Spróbujcie nad ranem zmęczonemu, zziębniętemu, głodnemu i rozeźlonemu brakiem ryb
wędkarzowi zaproponować, by jeszcze raz zarzucił wędkę! Więc jeśli Szymon wypłynął
zarzucić sieci, to chyba bardziej po to, aby udowodnić Jezusowi, że chociaż mówi piękne
kazania, to jednak na łowieniu ryb się nie zna. Jak wielkie musiało być jego osłupienie,
gdy sieć napełniła się pięknymi rybami! Niemożliwe! A jednak: sieć jest pełna, omal nie
zaczyna pękać, trzeba się spieszyć i prosić o pomoc! Szymon był pewien, że to nie był
żaden zbieg okoliczności ani rybackie szczęście. Takie rzeczy się normalnie nie zdarzają!
To musiał być Jezus. Kto wie, jakie myśli przemknęły jeszcze przez głowę Szymonowi.
Faktem jest, że coś się w nim zmieniło. Uświadomił sobie, że oto tuż obok niego, przy
jego udziale, zadziałał sam Bóg. Najpierw przez swoje słowo, wypowiedziane przez
Jezusa, potem przez myśli Szymona, wreszcie przez polecenie Jezusa i niespodziewany
połów. Wszystko to musiało tworzyć jakiś logiczny i jasny dla Szymona ciąg myśli
i zdarzeń. Tak przekonujący i pewny, że musiał zaowocować skruchą i nawróceniem.
Często w naszym życiu zdarza się, że jesteśmy bezpośrednimi uczestnikami takiego cudu,
czy raczej znaku. Dla wszystkich innych jest to tylko co najwyżej zbieg okoliczności,
szczęśliwy traf. Ale w kontekście naszych myśli, przeczuć, ulotnych wrażeń, wydarzenia
nabierają głębszego sensu, stają się dla nas czytelną wskazówką nie pozostawiającą
żadnych wątpliwości odnośnie działania Bożego. Często ogarnia nas wtedy niepokój, że
Bóg wie o nas wszystko, lęk, jak przed Nim wypadniemy, co z nami będzie, skoro
jesteśmy całkowicie w Jego ręku. To samo musiał odczuć Szymon: przestraszył się i
z pokorą i lękiem wyznał swoją grzeszność. Wymagało to na pewno wielkiej odwagi, by
publicznie upaść przed Jezusem na kolana i prosić o przebaczenie. Jezus to wyznanie
przyjął. Uspokoił Szymona. Boga nie trzeba się lękać. On i tak wie wszystko, ale jeśli
człowiek zaufa Mu i powierzy siebie, wtedy wszelka wina zostanie przebaczona
i zmazana.

