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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Wielkanocna - 16.04.2017/
1. 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 /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 i środę Mszy św. porannej nie będzie.
4. 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. Po Mszach Świętych
odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz chrześcijan
w Aleppo
i poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Świebodzicach.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
6. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
7. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

Miłość

ostatecznie
zwycięża
śmierć.
Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość
Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego
owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie
zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa
w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty
dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to
będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby
każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską
miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością
dzielmy się tym darem z naszymi braćmi.
Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze
naszego życia, zwłaszcza społecznym i
narodowym. Współczesność ciągle domaga się od
nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na
Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim
złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować
lepszą przyszłość.
Duszpasterze

Komunikat Biskupa Świdnickiego dotyczący
ofiar katastrofy w Świebodzicach
Świdnica, 8 kwietnia 2017 r.
Drodzy Diecezjanie!
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci katastrofą budowlaną, która miała miejsce
w sobotę 8 kwietnia w godzinach porannych w Świebodzicach, gdzie runął
wielorodzinny budynek usytuowany przy ul. Krasickiego 28. Budynek ten
zamieszkiwało 17 osób. Według straży pożarnej aż 80 proc. domu uległo
zniszczeniu. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5., w tym nie przeżyło dwoje
dzieci. Bilans ofiar może jednak wzrosnąć.
W związku z tą tragedią u początku Wielkiego Tygodnia, kiedy z wiarą spoglądamy
na krzyż Chrystusa, który rzuca światło na nasze ludzkie krzyże, proszę Was, o
szczególną modlitwę za poszkodowanych w tej katastrofie budowlanej. Nasz
życiowy krzyż zwykle nazywa się cierpieniem. Może być ono fizyczne albo
duchowe. Od cierpienia nie jest wolny żaden mieszkaniec ziemi. Krzyż stał przy
człowieku w przeszłości, stoi przy nim dziś i będzie stał w przyszłości.
Modląc się za poszkodowanych, prośmy Opatrzność Boga o łaskę zdrowia,
potrzebne siły dla ocalałych, aby doznali pomocy, wsparcia i duchowej pociechy.
Natomiast dla tragicznie zmarłych, którzy odeszli do wieczności w dramatycznych
okolicznościach polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
Niech ludzie dobrej woli wielkodusznie pospieszą z pomocą tym, którzy na tę
pomoc czekają. Przyłączmy się do inicjatywy Caritas Polska wysyłając SMS o treści
Pomagam na numer 72052, lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z
dopiskiem ŚWIEBODZICE na adres: CARITAS POLSKA ul. Okopowa 55, 01-043
Warszawa Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 lub Bank
Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384. Pozyskane w ten sposób
środki, za pośrednictwem Caritas Polska, przekażemy potrzebującym.
Wszystkim włączającym się w jakikolwiek sposób w to dzieło miłosierdzia
i samarytańską pomoc z serca błogosławię.
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