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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Wielanocna-05.04.2015/
Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie kościoła, liturgii i Grobu Pańskiego, abyśmy mogli godnie
przeżyć to wielkie Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa
/Scholii, Liturgicznej Służbie Ołtarza, P. Organiście, P. Kościelnemu, Paniom
sprzątającym kościół, Strażakom, Harcerzom/. Dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali się do tych świąt przez udział w Rekolekcjach, Sakramencie
Pokuty, którzy znaleźli czas na adorację w Ciemnicy i przy Bożym Grobie
i udział w Triduum Paschalnym, a także złożyli ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu.
2. Jutro II dzień Świąt Wielkanocnych – Msze św. w porządku niedzielnym.
Tradycyjnie już swoją modlitwą i ofiarą wspieramy Papieski Wydział
Teologiczny i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.
3. We wtorek Mszy św. porannej nie będzie.
4. 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.
5. W piątek przypada piąta rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Zachęcamy do
modlitwy za ofiary tej katastrofy i rodziny ofiar oraz za naszą Ojczyznę.
6. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi
jedynie kochać i przebaczać. O godzinie 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia.
W tym też dniu z racji rozpoczynającego się 71 Tygodnia Miłosierdzia odbędzie
się zbiórka do puszek na potrzeby Caritas
7. 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.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele
innych artykułów.
10. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Paweł Piotr Prążyński zam. Stronie Śląskie
Magdalena Anna Lechowicz zam. Stronie Śląskie
1.

Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i radując się
niezgłębioną miłością Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego,
składamy wszystkim Parafianom i Gościom z głębi serca
płynące najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały
Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do
podejmowania stających każdego dnia nowych zadań; niech
umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje
współczesny świat; niech wreszcie w znaku pustego grobu
napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy
ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Duszpasterze

Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go w sposób okrutny.
Ilu ludzi miało w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat,
Herod, Judasz, pluton egzekucyjny, tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli
również uczniowie. W chwili pojmania nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy
zwątpili w Niego, zostawili Go samego. Ich tchórzostwo ułatwiło
aresztowanie i egzekucję. I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić
sprawiedliwości. Mógł porazić paraliżem umyte ręce Piłata, które podpisały
wyrok śmierci; mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków Wielkiej
Rady; mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddać
każde uderzenie bicza i wydać na ukrzyżowanie tłum wołający „Ukrzyżuj
Go!”. Mógł... Mógł... a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle
nie zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich nie szukał.
Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi dobrych, tych, którzy gdy
nauczał, gromadzili się, by Go słuchać. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy
w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi ludźmi się nie
kontaktuje. On się nimi nie zajmuje. Troszczy się wyłącznie o dobrych.
Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do Niego dostępu.
Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla każdego,
kto wierzy w dobro, kto chce być dobrym. Od zmartwychwstania Chrystusa
szansę na spotkanie z Nim mają jedynie ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść
w świat dobra. Źli już Go nie spotkają, bo nie mogą wejść w Jego świat dobra.
Oni zginą w świecie zła, który zostanie przez Niego potępiony na Sądzie
Ostatecznym. Wielkanoc to radosna uroczystość dla wszystkich ludzi dobrej
woli. To dzień otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie wejścia
w ten świat każdemu, kto zawierzy Chrystusowi. Istnieje świat czystego
dobra, do którego zło już nie sięga! Warto być dobrym, aby do tego świata
należeć.

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

