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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Wielkanocna - 27.03.2016/
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W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do
naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy
razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za
Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak
niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy
zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać:
„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Od pustego grobu,
Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze
życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską
i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich
potrzebnych darów.
Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy zaangażowali sięw
przygotowanie kościoła, liturgii i Grobu Pańskiego, abyśmy mogli godnie przeżyć to
wielkie Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa /Scholi, Liturgicznej
Służbie Ołtarza, P. Organiście, P. Kościelnemu, Paniom sprzątającym kościół,
Strażakom, Harcerzom/. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali się do tych
świąt przez Sakrament 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.
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. Także w tym dniu
w naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. W naszej diecezji codziennie – w wyznaczonej
parafii trwa adoracja Chrystusa Eucharystycznego. Wystawienie Najśw. Sakramentu
rozpocznie się po Mszy św. o godz. 1200 i trwać będzie do godz. 1800. O godz. 1800
nabożeństwo eucharystyczne zakończone błogosławieństwem Najśw. Sakramentem
Msza św. wieczorna. Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania czasu na
rozmowę
z Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba. Porządek adoracji:
1300 – 1400 – Nadbrzeżna, Dolna, Polna, Okrężna
1400 – 1500 – Krótka, Żeromskiego, 40-lecia PRL, Nowotki, Jaworowa,
Kopernika, Świerkowa, Morawka, Świerczewskiego
1500 – 1600 – Stronie Wieś, Turystyczna, Strachocin, Goszów, Sportowa,
Kościelna
1600 – 1700 – Hutnicza, Zielona, Kościuszki
1700 – 1800 – Żywy Różaniec
We wtorek Mszy św. porannej nie będzie.
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.
W piątek jako I miesiąca pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi od godziny
17.30. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece
całą naszą codzienność. Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze
świecami.
W sobotę przypada rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Przez jego
wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. On przez długie lata
swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak naprawdę być solą dla
ziemi. Starajmy się go w tym naśladować!
W niedzielę 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 sobotę o godzinie 18.00 i niedzielę o godzinie 10.30.
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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 odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
10. 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.
Do tej pory wpłynęło 472 ofiary na kwotę 59. tys.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Damian Piotr Pobiarzyn zam. Stronie Śląskie
Weronika Marta Cybulska zam. Dzikowiec
- Adam Jędrasik za. Dzierżoniów
Paula Załucka zam. Stronie Śląskie
- Łukasz Frankiewicz zam. Stronie Śląskie
Aleksandra Majchrowska zam. Lądek Zdrój

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.

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

