\
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Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym o godz. 1700. W dniu dzisiejszym kończymy także nasze Rekolekcje
Wielkopostne. Składamy serdeczne Bóg zapłać O. Zbigniewowi
- naszemu
Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże i życzymy Mu obfitych łask Bożych
w dalszej pracy kapłańskiej.
Także dzisiaj Członkowie Rady parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek
na pokrycie kosztów renowacji ołtarza głównego.
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.
Okazja do spowiedzi św. jeszcze we środę od godz. 1730 do 1800. Prosimy nie
odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, ponieważ księża w tym
czasie
mają
wiele
innych
zajęć
związanych
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem liturgii, stąd też nie zawsze będą mogli służyć spowiedzią
w konfesjonale.
Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczniemy Święte
Triduum Paschalne, tj. Przejście Chrystusa przez Mękę i Śmierć do chwały
Zmartwychwstania. Są to centralne wydarzenia zbawcze naszej wiary.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych świętych obrzędach:
Wielki Czwartek – godz. 1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątka
ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wielki Piątek – godz. 1800 – liturgia upamiętniająca misterium Męki i Śmierci
Chrystusa na Krzyżu.
Wielka Sobota – godz. 1900 – liturgia Wigilii Paschalnej, przychodzimy
do Kościoła ze świecami.
Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek do godz. 2200 i w Wielki Piątek od godz. 900
aż do wieczornych obrzędów. W Wielki Piątek post ścisły czyli ilościowy
i jakościowy: powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i tylko raz jemy
do syta. Po liturgii Wielkiego Piątku adoracja przy Bożym Grobie do północy
i w Wielką Sobotę od godziny 8.00 aż do obrzędów Wigilii Paschalnej.
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 900 – 1300 – co godzinę. W kaplicy
na Goszowie o godz. 1200
W Wielki Czwartek dzieci klas II otrzymają w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej
książeczki I-Komunijne.
W Wielki Piątek do południa ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych.
Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 600. Pozostałe Msze św.: 900, 1030, 1200
i 1800. Zgodnie z tradycją zapraszamy do uświetnienia obchodów tego Wielkiego
Misterium strażaków i harcerzy na czas adoracji przy Bożym Grobie i Rezurekcję.
Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek od godz. 1600 – 17.00
i w sobotę od godz. 900 – 1000.
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. Nastąpiła
zmiana terminu na 9 – 13 czerwca. Koszt 500 zł (w tym przejazd, zakwaterowanie
i wyżywienie).
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. Można nabyć paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł.
Pamiątki na kanonizację Jana Pawła II, które zostaną poświecone w dniu 27.04.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Ponieważ trudno jest ogarnąć myślą i wyobraźnią
całą Mękę Chrystusa, dlatego skupmy się tym
razem na jednym aspekcie: na sądzie nad Jezusem
i postawą osób, które przyczyniły się do Jego
skazania.
Przypatrzmy
się
uważniej
arcykapłanom, uczonym w Piśmie, Piłatowi,
Herodowi i tłumom ludu. To ich zmowa
i nienawiść doprowadziły do ukrzyżowania Pana.
Każdy z nich, w mniejszym czy większym stopniu
jest za to odpowiedzialny. A może i my także?
Motorem całej tej sprawy – rozjuszania nienawiści, oskarżenia, podburzania tłumu, lęku
Piłata – byli faryzeusze i uczeni w Piśmie. Była to swego rodzaju elita politycznoreligijna ówczesnego Izraela. Nie sprawowali oni bezpośrednio władzy – ta należała do
Wysokiej Rady, ale mieli wielki wpływ na decyzje, które tam zapadały i na opinię
publiczną. To faryzeusze, wsparci autorytetem uczonych w Piśmie, rozpętali kampanię
nienawiści przeciwko Jezusowi. Powodem była ich pycha, żądza władzy i zadufanie
w sobie. Byli to ludzie bardzo religijni i gorliwi, ale ich religijność nie była wiarą, lecz
sposobem na wygodne życie. Jest to bardzo istotne i aktualne rozróżnienie. Wiara jest
relacją między człowiekiem a Bogiem, w której człowiek ufnie poddaje się Bogu
i pozwala Mu się prowadzić. Religijność to relacja między człowiekiem a innymi ludźmi,
w której wykorzystuje się instrumentalnie Boga i mówienie o Nim, dla osiągnięcia swoich
przyziemnych celów. Dla faryzeuszów sprawowanie duchowej władzy, rządu dusz, było
ważniejsze niż pełnienie woli Bożej. Wszystko, co stanęło na przeszkodzie temu celowi,
należało zniszczyć, nawet Boga. Każdy środek był do tego dobry: kłamstwo,
oszczerstwa, przekupstwo, szantaż, propaganda, manipulacja tłumami. A wszystko
w przekonaniu, że służy się dobrej sprawie – swojej władzy, która jest rzekomym
wybawieniem dla mas. I nie byli oni wcale ostatnimi w historii. Inaczej przedstawia się
sytuacja Piłata i Heroda. Ich władza była bezsprzeczna, potwierdzona autorytetem
prawa i siły. Nie musieli uciekać się do podstępów, aby przeforsować swoje zdanie. Ich
słowo miało moc ustawy, mogli samodzielnie decydować o faktach. ale nikt z nich nie
wykorzystał swej władzy w dobrej sprawie. Piłat doskonale zdawał sobie sprawę
z niewinności Jezusa i z gry faryzeuszów. Dał temu głośne i jednoznaczne świadectwo,
ale zabrakło mu odwagi, aby swego zdania bronić przed atakami faryzeuszów i tłumów.
Po prostu: stchórzył i skapitulował, dla świętego spokoju ustąpił. Być może uważał, że
życie jednego człowieka jest za małą stawką, aby się męczyć lub narażać? Łatwiej jest
zrobić wyjątek dla swoich zasad, przymknąć oko na niesprawiedliwość i ukrzyżować
człowieka, niż opierać się naciskom fanatycznie i wrogo usposobionych prominentów,
których wpływy mogą się kiedyś przydać. W ten sposób w całej historii ludzkości
przegrano, czy raczej poświęcono albo sprzedano, wiele słusznych spraw.

