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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Miłosierdzia Bożego - 27.04.2014/
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Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, który do 2012 roku był
obchodzony w Polsce w październiku. Natomiast od zeszłego roku decyzją
Episkopatu został przeniesiony na tydzień po dzisiejszej niedzieli. Pamiętajmy zatem
o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go doświadczać.
W związku z tym odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
Jutro będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski.
Została ona przeniesiona, ze względu na oktawę Zmartwychwstania Pańskiego,
Dzisiaj z racji uroczystości kanonizacji Jana Pawła II zostanie zmieniony
porządek Mszy Świętych niedzielnych. Msze Święte będą odprawione o
godzinie 7.30, 9.00, 12.30 i 18.00. Podczas każdej Mszy Świętej
poświęcenie pamiątek związanych z Janem Pawłem II. O godzinie 15.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Także dzisiaj podczas Mszy św. o godzinie 12.30 poświęcenie nowego sztandaru
Przedszkola Miejskiego im. Świętego Jana Pawła II.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej
Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. W tym też dniu po
Mszy św. wieczornej wspólnota Hallejuah zaprasza na adorację Najświętszego
Sakramentu w czasie której będziemy dziękować za dar kanonizacji Jana Pawła II.
W czwartek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się
wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie o godzinie 17.30.
W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca, kiedy to wspominamy
ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Zatrzymajmy się tego dnia na chwili adoracji
Najświętszego Sakramentu i modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne. Godzina
Święta o godzinie 17.00. Podczas jej trwania okazja do spowiedzi.
W piątek jako I piątek miesiąca okazji do spowiedzi od godziny 17.00.
W sobotę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W naszej
Parafii uroczystość odpustowa. Msze św. w porządku niedzielnym /7.30, 9.00,
10.30 i 18.00/. Główna Msza św. – Suma odpustowa - będzie odprawiona godz.
13.00. Natomiast w przyszłą niedzielę z owocami odpustu pójdziemy do naszych
Drogich Zmarłych. O godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym będzie
odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich Zmarłych Parafian
i spoczywających na naszych cmentarzach. Z tej racji Mszy wieczornej w niedzielę
nie będzie.
W przyszłą niedzielę wspominamy Świętego Floriana, patrona strażaków. Przez jego
wstawiennictwo podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 10.30 będziemy polecali
Bożej Opatrzności wszystkich żyjących i zmarłych druhów pracujących lub
zaangażowanych społecznie w pożarnictwie!
W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i napoje
z których dochód przeznaczony będzie na remont świetlicy środowiskowej.
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 od 37 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.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Kamil Romanowski zam. Radochów
Krystyna Gontko zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
„Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29). Jezus pochwalił w ten sposób wiarę tych
wszystkich, którzy mieli uwierzyć w Niego nie doznając tej pociechy, jaką
mogłoby im dać potwierdzenie wiary przez świadectwo zmysłów. Piotr,
wzruszony żywą wiarą pierwszych chrześcijan, którzy wierzyli w Jezusa, jak
gdyby Go znali osobiście, oddaje chwałę Panu: „Wy, choć nie widzieliście,
miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie,
a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1, 8). Oto szczęście,
jakie daje wiara głoszona przez Pana, i jaka powinna uszczęśliwiać
wierzących wszystkich czasów. Wobec trudności i wysiłku wierzenia trzeba
pamiętać na słowa Jezusa i znaleźć w nich podporę dla wiary czystej
i ogołoconej, lecz pewnej, bo opartej na słowie Boga. Wiara w Chrystusa
stanowiła siłę spajającą i jednoczącą pierwszych chrześcijan w nierozerwalną
całość. Wiara łączyła ich w głęboką wspólnotę uczuć i życia. „Jeden duch
i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). To była główna
cecha charakterystyczna pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która powstała
dzięki „mocy”, z jaką „Apostołowie świadczyli o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa” (tamże 33), i dzięki mocnej wierze, z jaką odpowiadał każdy wierzący
na owo świadectwo. Ta wiara była tak silna, że nakłaniała ich do wyrzeczenia
się dobrowolne własnych dóbr i oddania ich na użytek najbardziej
potrzebujących chrześcijan, uważanych za prawdziwych braci Chrystusa. Nie
była to wiara teoretyczna, ideologiczna, lecz tak konkretna czynna, że
wyciskała całkiem nowe znamię na życiu wierzących, nie tylko w obcowaniu
z Bogiem, w modlitwie, lecz także w obcowaniu z bliźnim, a nawet na
płaszczyźnie interesów, na których człowiekowi tak ogromnie zależy. Taka
wiara jest dzisiaj rzadka; dziś wiara nie ma żadnego wpływu na
przyzwyczajenia wielu chrześcijan, nie przemienia zgoła ich życia lub
przemienia bardzo mało. Takie chrześcijaństwo nie przekonuje ani nie nawraca
świata. Trzeba ożywiać swoją wiarę poprzez przykład pierwotnego Kościoła,
trzeba błagać Boga o łaski głębokiej wiary, bo od mocy wiary zależy
zwycięstwo chrześcijanina. „Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest
nasza wiara. A kto zwycięża świat, Jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus
jest Synem Bożym?” (1 J 5, 4-5).

