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1. Dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym
typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
2. Dzisiaj przeżywamy Dzień misyjny „Ad Gentes” pod hasłem: „Pomagaj
misjonarzom w Roku Wiary”. Swoimi modlitwami oraz ofiarami
pieniężnymi do puszek pragniemy dać wyraz naszej pamięci
o misjonarzach i misjonarkach.
3. 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 drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
4. W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.15 – dla młodzieży.
5. Przed nami pierwsze dni marca. W piątek, 1 marca – pierwszy piątek
miesiąca, kiedy to modląc się do Serca Jezusowego, przepraszamy Je za
zniewagi, jakich doznało od nas i innych, jeszcze słabszych od nas ludzi.
Okazja do spowiedzi od godziny 15.30 – dzieci i od godziny 17.00 –
młodzież i starsi. W sobotę, 2 marca, przypada pierwsza sobota miesiąca;
pamiętajmy o uczczeniu Matki Najświętszej. W tym dniu do południa
księża odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski.
Zapraszamy ze świecami.
6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Modlić będziemy się w intencji dobrego przeżycia czasu
Wielkiego Postu i zbliżającej się renowacji misji świętych.
7. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się
w dniach od
21 marca – do 24 marca /od czwartku do Palmowej
Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w
intencji owocnych rekolekcji
i O. Rekolekcjonisty.
8. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
9. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy za
ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1370 zł.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
akcesoria świąteczne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów, albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Paweł Puch zam. Stronie Śląskie
Sylwia Anna Zelek zam. Jaworzna

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla
nas wszystkich czasem głębokiej refleksji,
wytężonej modlitwy i prawdziwej przemiany życia.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Chyba w żadnym innym fragmencie Ewangelii ograniczenia
i niedostatki ludzkiego słowa nie są tak dotkliwe jak tu. Wyraźnie
widać jak bezsilny
jest ludzki język w oddaniu chwały
i rzeczywistości Boga. Ale nawet pomimo tego Ewangelia ta niesie
wiele treści i inspiracji do własnych przemyśleń. Trzeba jednak
w odpowiedni sposób treści te uszeregować, poczynając od
najważniejszych. Otóż w centrum tej niezwykłej relacji znajduje się
podstawowa prawda o tym, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Synem Bożym
wcielonym w człowieka, który w swoim ziemskim życiu mógł ukazać swoją boską
chwałę tym, którym chciał. Taki naoczny dowód był Apostołom, a poprzez nich całemu
Kościołowi, bardzo potrzebny. Ta świadomość, że boska rzeczywistość jest dostępna
ludziom, jeśli tylko Bóg zechce ją udostępnić, a człowiek zdobędzie się na wysiłek jej
przyjęcia. Oczywiście wysiłkiem tym jest wiara. Ale wiara musi być przez nas właściwie
rozumiana. W zasadzie przyzwyczailiśmy się, że wiara to tylko słowna deklaracja, że
„jest się” wierzącym, katolikiem. Rozumiemy to jako pewne światopoglądowopolityczne opowiedzenie się po jednej ze stron. Owszem, jest to jeden z aspektów
wiary, ale chyba najmniej istotny, gdzieś na samym marginesie. Po prostu: człowiek
wierzący w konsekwencji swojej wiary przyjmuje pewien system wartości, moralności,
światopoglądu, który jest ściśle określony i nie da się go pogodzić z pewnymi
kierunkami polityki czy filozofii. I tak, szczerze wierzący katolik, który zna i poważnie
traktuje swoje przekonania, nigdy nie zostanie marksistą czy skrajnym liberałem. Ale
podstawowym i najważniejszym aspektem wiary jest więź człowieka z Bogiem, więź
całościowa, obejmująca wszystkie dziedziny życia, ale zwłaszcza siebie samego.
Wierzyć, to znaczy z pełnym zaufaniem i bez lęku oddać siebie Bogu, pozwolić, by
właśnie On zajął centralne miejsce w moim życiu, by decydował o tym, co ze mną
będzie. Czy teraz, wiedząc to, nadal jesteśmy tak pewni i przekonani, że jesteśmy
„wierzący”? Zapewne, jeśli tej lekturze towarzyszy jakieś rozważanie, to doszliśmy
właśnie do wniosku, że w takim razie wiara nie jest taką prostą sprawą, jakby się na
pierwszy rzut oka wydawało. I faktycznie tak jest. Wiara jest sporym trudem, a raczej
„dziełem”, jak to trafnie określił św. Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan. Na czym więc to
dzieło polega? Świetnie odpowiada na to pytanie dzisiejsza Ewangelia. Żeby uwierzyć,
trzeba osobiście spotkać się z Bogiem, wejść z Nim w bezpośrednią relację.

