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Dzisiaj odbędzie się wizytacja kanoniczna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Adama Bałabucha. Główna Msza Święta o godzinie 12.30.
O godzinie 15.30 na cmentarzu parafialnym Ksiądz Biskup będzie się modlić za
wszystkich zmarłych.
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.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.00 – dla młodzieży.
W piątek w naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. W naszej diecezji codziennie – w wyznaczonej
parafii trwa adoracja Chrystusa Eucharystycznego. Wystawienie Najśw. Sakramentu
rozpocznie się po Mszy św. o godz. 700 i trwać będzie do godz. 1800.
O godz. 1800 nabożeństwo eucharystyczne zakończone błogosławieństwem Najśw.
Sakramentem Msza św. wieczorna. Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania
czasu na rozmowę z Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba.
Porządek adoracji:
700 - 800 – Dolna, Polna, Okrężna
800 - 900 - Nowotki, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
900 – 1000 – Morawka, Świerczewskiego
1000 – 1100 – Strachocin, Goszów, Sportowa
1100 – 1200 – Hutnicza, Zielona
1200 – 1300 – Kościuszki
1300 – 1400 – Nadbrzeżna
1400 – 1500 – Krótka, Żeromskiego, 40-lecia PRL
1500 – 1600 – Stronie Wieś, Turystyczna
1600 – 1700 – Młodzież i dzieci.
1700 – 1800 – Żywy Różaniec
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w dniach od 10
kwietnia – do 13 kwietnia /od czwartku do Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do
modlitwy w intencji owocnych rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w naszej ojczyźnie.
Odwiedzimy miedzy innymi Kalwarię Zebrzydowską, Ludźmierz, Zakopane,
Rychwałd, Piekary Śląskie i Leśniów. Jest to pielgrzymka 5 – dniowa w dniach 2-6
czerwca. Koszt 500 zł (w tym przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zapisy
w zakrystii u ks. Łukasza.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy również za
ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1210 zł.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.

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

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Chrystus w rozmowie z Samarytanką najprostszą
drogą zmierza do otwarcia jej serca na prawdę.
Zastanawia, jak bardzo zależy Mu na tym, by ona
miała odwagę spojrzeć na siebie w prawdzie. Jak w jej
wyznaniu szuka punktu zaczepienia, by naprowadzić
ją na drogę prawdy. Kiedy na Jego polecenie, by
przyprowadziła męża, odpowiedziała, że nie ma męża,
Jezus oświadcza: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam
męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego
teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą” (J 4,18).Spotkali
się na płaszczyźnie gorzkiej prawdy jej życia, ale nie zatrzymali się na niej. Kobieta sama
natychmiast postawiła krok dalej, chce znać prawdę o Bogu. Umiejętność uznania
prawdy o sobie to jedynie stopień, po którym człowiek dociera do Boga. Nie należy się na
tym stopniu zbyt długo zatrzymywać. Celem wędrówki jest bowiem wejście w świat
samego Boga. Jezus wyraźnie prowadzi Samarytankę w tym kierunku. „Bóg jest duchem
i trzeba, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Takich czcicieli chce
mieć Ojciec” (J 4,23). Trudno o jaśniejsze sprecyzowanie warunków ewangelicznie
rozumianej religijności. Prawda jest jak nieskażone środowisko. To w nim przebywa Bóg.
To jest środowisko Boże. W nim człowiek czuje się bezpieczny, wolny, szczęśliwy.
Wejście w ten świat jest jednak uzależnione od prawości serca i tylko takie serce może się
czuć w nim dobrze, tylko ono może odkryć jego wartość, tylko jemu ten Boży świat się
objawia. Chrystus szuka ludzi kochających prawdę. Oni należą do najgłębiej religijnych,
oni oddają Ojcu cześć w najdoskonalszy sposób. Niewielu z nas ma odwagę spojrzeć na
siebie w prawdzie. Najczęściej chcielibyśmy znać prawdę o Bogu, o ludziach, o świecie,
byle nie ujawnić prawdy o sobie. Ponieważ jednak nie spełniamy tego podstawowego
warunku, prawda o Bogu pozostaje dla nas zakryta. To w tym kontekście należy
dostrzec sens spowiedzi. W niej dokonuje się uznanie i wyznanie prawdy o sobie. Dobrze
odprawiona spowiedź, to wejście w Boży świat, to otwarcie drogi wiodącej do spotkania
z Chrystusem w Komunii Świętej. Samarytanka po szczerej rozmowie z Chrystusem już
się nie wstydziła gorzkiej prawdy o sobie. Potrafiła wzywać innych, by weszli na tę
samą drogę. Odkryła jej wartość. Weszła w Boże środowisko i chciała, by jak najwięcej
ludzi miało udział w jej szczęściu. Zrozumiała, że prawda jest jedyną drogą do pełni
radości i wolności.

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

