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1. Dzisiaj rozpoczynamy nowennę przed koronacją Matki Bożej
Świdnickiej.
2. Dzisiaj tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na
dzieło pomocy Ad Gentes, ponieważ jest to dzień modlitw w intencji
misji i misjonarzy.
3. Dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie do
udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
4. W poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na
stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece
Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby
bezpiecznie
zdołał
przeprowadzić
Kościół
przez
burzliwe
współczesne czasy.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
6. W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych i dla
młodzieży.
7. W sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna. Księżą udają się
do Kłodzka na wielkopostny dzień skupienia.
8. W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu
kaplicy pogrzebowej.
9. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą
się w dniach od 06 kwietnia – do 09 kwietnia /od czwartku do
Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w intencji owocnych
rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na
tacę, w kancelarii bądź zakrystii.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Karolina Kamila Madeła zam. Stronie Śląskie
Damian Bik zam. Stronie Śląskie
- Patrycja Smaza zam. Stary Gierałtów
Maciej Górny zam. Goszów

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas wszystkich czasem głębokiej
refleksji, wytężonej modlitwy i prawdziwej przemiany życia.

Elementarz czytającego Pismo Święte
Co zrobić, jeśli człowieka nie pociąga czytanie Pisma Świętego?
Taka sytuacja może się zdarzyć. Świadczy ona o "zamuleniu", które powstaje,
gdy człowiek w głupi sposób korzysta z radia, telewizji, prasy, gazet, książek...
Zjada wszystko, co one serwują! Nie dokonuje ani selekcji podawanych treści,
obrazów, muzyki, dźwięku, ani też ich ilości. A wiadomo że każde, również
intelektualne i duchowe, obżarstwo kończy się niestrawnością, torsjami i awersją
do dobrych pokarmów. Spośród nich najwyborniejszą strawą jest Ewangelia. Co
wówczas należy zrobić? Zarządzić długi post od telewizji radia... muzyki... prasy,
wszystkiego tego. co "zamula". A po zlikwidowaniu "zamulenia" sięgnąć po Pismo
Święte, a wraz z nim po nośniki informacji i rozrywki, ale już mądrze!
Jakie są owoce czytania i rozważania Pisma Świętego
Owoców tych jest nieskończenie wiele, bowiem Jezus posiada nieskończoną,
niewyczerpaną możliwość obdarowywania. Popatrzmy zatem tylko na niektóre.
Pierwszym owocem jest bezpośredni dostęp do woli Bożej! Dzięki temu wiem,
czego Ojciec z nieba i Brat-Jezus ode mnie oczekują. Wiem, jak zabrać się do
powierzonego mi zadania. Wiem, że będę je wykonywał nie sam, lecz pod opieką i
za radą Ducha Świętego; nie tylko własnymi siłami, lecz z pomocą Boga, Jego
łaski. A więc wszystkiemu podołam.
Medytacja nad Pismem Świętym rozwija i czyni modlitwę doskonałą. Już nie
człowiek, ale sam Jezus ją kształtuje: wyznacza temat rozmowy z Ojcem z nieba,
stwarza atmosferę i określa jej przebieg, ustala czas jej trwania. Taka modlitwa się
nie dłuży. Jest zawsze krzepiąca i owocna. Czeka się na nią niecierpliwie, wychodzi
z niej mądrzejszym. Więź z Jezusem się zacieśnia.
Człowiek zaczytany w Biblii odkrywa wartość wszystkich sakramentów oraz
przynależności do Kościoła. Poznaje, że w Ewangelii Jezus go poucza, oświeca i
prowadzi, w Eucharystii natomiast karmi, by miał siłę wędrować z Nim i pod Jego
opieką drogami ewangelicznego, czyli szczęśliwego życia.
Wspomnijmy jeszcze jeden z owoców. Medytacja nad Pismem Świętym razem z
innymi, w biblijnym kręgu, stwarza i umacnia wspólnotę! Przyjaźń zrodzona
podczas czytania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kręgu a Jezusem z
czasem zaczyna wiązać poszczególnych uczestników medytacji ewangelicznej.
Krąg biblijny staje się kręgiem przyjaźni! Gwarantem jej trwałości, czystości,
piękna, szlachetności, wierności, ofiarności jest sam Boski Brat - Jezus.

