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Czwarta niedziela Wielkiego postu jest inna niż pozostałe, zwana w tradycji
kościelnej niedzielą „laetare”, czyli radości. Radość za została zaznaczona różowym
kolorem szat liturgicznych.
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.
Dzisiaj o godzinie 15.00 w salkach parafialnych odbędzie się próba do Triduum
Paschalnego.
Dzisiaj z polecenia Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się zbiórka do puszek na
potrzeby misji „Ad Gentes”
W środę, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica odejścia do domu Ojca naszego
wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Modląc się przez jego
wstawiennictwo, nie zapominajmy o pogłębianiu jego nauczania i wprowadzaniu
w życie dziedzictwa, które nam zostawił. Niech jego opieka i Boże błogosławieństwo
towarzyszą nam nadal na naszej wielkopostnej drodze.
We środę przypada święto patronalne naszego ks. Proboszcza Ryszarda. Już dzisiaj
życzymy naszemu Solenizantowi obfitości Bożych łask, błogosławieństwa Bożego,
asystencji Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Uroczysta Msza św. w niedziele
o godzinie 9.00 i 12.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Z tej okazji w czwartek
Godzina Święta o godzinie 17.00. Podczas jej trwania okazja do spowiedzi świętej.
W piątek okazja do spowiedzi:
- od godziny 15.30 – dzieci
- od godziny 17.00 – młodzież i starsi
O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią Świętą wynagradzającą.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.00 – dla młodzieży.
W sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej Różaniec
Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
w przyszłą niedzielę jako I miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Modlimy się o dobre przeżycie zbliżających rekolekcji wielkopostnych.
W przyszłą niedzielę dzieci ze scholii będą sprzedawać pierniki wielkanocne,
z których dochód będzie przeznaczony na wakacyjny wyjazd do Zakopanego.
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 do 10 kwietnia.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej, akcesoria świąteczne.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Przemysław Kowalewski zam., Stronie Śląskie
Agnieszka Anna Czerhoniak zam., Stronie Śląskie
- Radosław Michalak zam., Stronie Śląskie
Kamila Błachut zam., Radochów
- Jakub Obajtek zam., Stronie Śląskie
Magdalena Kaczmarska zam., Wrocław

Komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego
Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać
z człowiekiem uleczonym z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego
tak trudno przyjąć interwencję Boga? Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który
odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie
wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (...) Gdyby nie pochodził od Boga, nie
mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów w sprawach Boga, a gdy
stanęli wobec namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć.
Głównym powodem ich zamknięcia na Boże działanie było zbyt doczesne nastawienie.
Człowiek jest jak izolowany przewód elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni
z izolacji swego serca i w akcie wiary nie dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie
może do niego dotrzeć. Przesadne zaś zabieganie o dobra tego świata potrafi tak
szczelnie odizolować człowieka od Bożego działania, że nic z Jego łaski do niego nie
dotrze. Nam się wydaje, że szczęście polega na gromadzeniu dóbr tego świata, na
szukaniu w nich przyjemności, stąd też sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie tego,
co doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. W rzeczywistości jednak stajemy się coraz
szczelniej odizolowani od prawdziwego szczęścia. Bywa, że utrata dóbr tego świata –
bliskiej osoby, większej ilości pieniędzy, mieszkania, pracy, zdrowia – czyni szczelinę
w tej izolacji i jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości religijnych, doświadczy
zawartej w nich mocy. Kaleka był bardziej otwarty na działanie Boże niż zdrowi
faryzeusze. Przez jego chore oczy, których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła
aż do jego serca. Uzdrowiony zobaczył nie tylko piękno barw i kształtów doczesnego
świata, lecz również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika. Materializm jako
przeszkoda w odpowiedzi na działanie Boga łączy się ściśle z wygodnictwem. To ono
obawia się, że przyjęcie Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym
dotychczasowym życiu. Trzeba bowiem niejedno przemeblować w swoim myśleniu, by
dostosować swoje kroki do kroków Chrystusa. To, co stare, często bywa wrogiem nowego
nie dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed trudem przebudowy tego co
stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem nowych, o które dopomina się
Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. Jako taka nieustannie wzywa do
przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam Mistrz
z Nazaretu. Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce;
to czas ożywienia wiary, czyli usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy;
to czas trudu podjętego w celu przebudowy własnego życia w oparciu o łaskę płynącą
z Jezusowego Serca.

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

