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1. Dzisiaj wystawienie Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy Świętej.
Modlić będziemy się w intencji dobrego przeżycia zbliżającego się czasu
Wielkiego Postu.
2. We środę rozpoczynamy okres Czterdziestodniowego Przygotowania do
świąt Wielkanocnych, czyli Wielkiego Postu. W dniu tym obowiązuje nas
post ścisły. 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
i Zmartwychwstania Chrystusa pomogą nam nabożeństwa pasyjne:
w każdą niedzielę o godz. 17.15 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.
3. 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.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień
dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się
również o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
Adoracja w tej intencji w naszym kościele będzie trwała od godziny 17.00.
W tym też dniu o godzinie 18.30 rozpocznie się kolejna próba młodzieży
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność
obowiązkowa.
5. W pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza
św. ku czci Najświętszego Serca Jezusowego połączona z nabożeństwem
wynagradzającym. Będzie również okazja do spowiedzi św. od godziny
17.00. W tym też dniu ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych.
6. W sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna.
7. W przyszłą niedziele o godzinie 15.00 na plebanii rozpoczną się próby do
Triduum Paschalnego.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego.
Jak to dobrze, że w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia wiarą
i miłością, lecz również konkretne wskazania, podpowiadając niejako, jak te
zasady należy zastosować w życiu. Jedna z nich jest ujęta w słowach: „Nie
troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dość ma dzień swej biedy” (Mt 6, 34). Jest to recepta na zachowanie
w życiu ewangelicznie rozumianej wolności. To jest mniej więcej tak, jak
z wysyłaniem paczki. Codziennie rano otrzymuję do Pana Boga duże pudełko.
Mam w nim umieścić bogactwo całego dnia. Mogę to pudełko zostawić puste,
tracąc przez lenistwo cenne godziny, i mogę je wypełnić rzeczami bardzo
wartościowymi, marnymi a nawet złymi. Godzina po godzinie, chcę czy nie
chcę, pudełko się zapełnia. Pan Jezus przypomina, byśmy mieli na uwadze
wyłącznie to pudełko, które wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego
ważnym momentem jest zakończenie dnia. Chodzi bowiem o to, by wypełnione
pudełko zapakować, zaadresować i wysłać do domu Ojca w niebie. Tam
gromadzone paczki wszystkich dni życia po naszej śmierci zostaną otwarte i
z punktu widzenia wartości wiecznych odpowiednio ocenione. Najczęściej
popełniany błąd polega na tym, że ludzie wieczorem ani nie zamykają paczki,
ani jej nie wysyłają na ręce Boga. Zostaje ona otwarta przy ich łóżkach,
a kiedy następnego dnia rano otwierają oczy obok niej stoi następne pudełko,
które trzeba pakować. Ponieważ z wczorajszego wiele spraw nie zostało
zamkniętych, więc wloką się one do następnego. Za dziesięć dni mają już
dziesięć otwartych pudełek, wszystkie pełne i połączone ze sobą wlokącymi się
z dnia na dzień sprawami. Człowiek zaczyna się gubić. Sam już nie może
zajmować się tym, co było, bo odbije się to źle na tym, co aktualnie robi. W tej
sytuacji nie zostaje mu nic innego, jak wzywać kogoś, by pomógł zrobić
porządek. On sam dusi się, brakuje mu wolnej przestrzeni, jest przywalony
swoją przeszłością. Drugi prawie równie częsty błąd polega na
bezpodstawnym martwieniu się o jutro, które nigdy do nas nie należy.
Martwienie się tym, co będzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiejszego
i przelewanie domniemanych smutków i goryczy przyszłości w aktualnie pakowane
pudełko. Nie należy martwić się na zapas.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

