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Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym o godz. 1715. W dniu dzisiejszym kończymy także nasze
Rekolekcje
Wielkopostne.
Składamy
serdeczne
Bóg
zapłać
O. Piotrowi - naszemu Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże i życzymy Mu
obfitych łask Bożych w dalszej pracy kapłańskiej.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po
niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
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 środę ks. Proboszcz a w piątek 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 w sobotę od godz. 900 – 1000.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego
numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary
już złożone.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, akcesoria świąteczne (kartki, baranki), Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze, paschaliki Wielkanoce w cenie 5 zł. i wiele
innych artykułów.

14. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Piotr Zdzisław Nilczanowski zam. Kłodzko
Urszula Maria Palińska zam. Stronie Śląskie

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Życie stanowi wielką wartość. Gotowi jesteśmy oddać za nie pieniądze, tytuły,
sławę, bogactwo... Ale nie jest ono wartością najwyższą. Istnieje bowiem siła
wyższa, mająca władzę nad życiem. A siłą tą jest miłość. Z miłości człowiek
może oddać życie za tych, których kocha. Ojciec Kolbe w obozie zagłady
objawił potęgę tej siły, która decyduje o wielkości człowieka. Sam dobrowolnie
oddał życie za drugiego więźnia. Wybrał śmierć. Nie popełnił samobójstwa, bo
ono polega na zniszczeniu siebie samego, a to jest złem. Człowiek nie może
niszczyć. Może jednak oddać swoje życie za życie tych, których kocha. Miłość
jest tak silna, że potrafi przezwyciężyć naturalne pragnienie życia i oddać życie
dla dobra osoby kochanej. W tym geście człowiek nie niszczy siebie, ale wręcz
przeciwnie, podejmując taką decyzję tworzy siebie. W geście ofiarowania życia
za innych osiąga najwyższy szczyt doskonałości dostępny dla człowieka. Nie
chodzi tu tylko o świętego ojca Maksymiliana Kolbego, ale o każdego
człowieka, który ryzykując życie ratuje innych. To ryzyko, nierozerwalnie
złączone z ofiarą, świadczy o potędze jego ducha i wielkości jego serca. Może
to być żołnierz umierający w obronie Ojczyzny, strażak ginący w płomieniach
podczas akcji ratowania zagrożonych i może to być matka lub ojciec dający
życie swoim dzieciom, godzina po godzinie, w mozolnym trudzie pracy i troski
o dom. Jezus wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmową wiedział, że
w najbliższych dniach czeka Go w tym mieście śmierć. On podjął decyzję
oddania swego życia za nas. Ukazał tym samym tę niepojętą moc, jaka jest
w sercu człowieka, jedyną moc decydującą o jego godności — moc miłości.
Rozważając postawę Syna Człowieczego w dramatycznych wydarzeniach
Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Niedzieli, trzeba nieustannie
mieć na uwadze tę wielką prawdę, iż miłość jest silniejsza od życia.
Ktokolwiek ceni życie swoje więcej niż miłość, nie wejdzie w głąb tajemnic
Wielkiego Tygodnia. Będą one dla niego pełne absurdów. Wielki Piątek ma
niesłychane znaczenie dla całej ludzkości, bez względu na to, czy ludzie o tym
wiedzą czy nie. Jest to bowiem dzień, w którym została dana odpowiedź, i to
samego Boga, na najtrudniejsze pytanie: w jaki sposób można wykorzystać
życie doczesne.

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

