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1. Dzisiaj
obchodzimy
Niedzielę
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. O godzinie
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy zatem
o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go
doświadczać.
3. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza
liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia –
uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski.
4. We wtorek święto Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw
o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem
błagalnym. Po Mszy św. udamy się przed krzyż misyjny, gdzie będziemy
prosić o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory.
Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
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 przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na remont dachu kaplicy pogrzebowej.
7. Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich
organizuje pielgrzymkę do Fatimy. Bliższe informacje w gablotach.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń je prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest grą, zagraj w nią.
Życie jest cenne, doceń je.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.
Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest smutkiem, pokonaj go.
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest życiem, obroń je.
Matka Teresa z Kalkuty

Komunikat w związku ze zbiórką ofiar w Niedzielę Miłosierdzia
W nawiązaniu do prośby Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wyrażonej w Liście Pasterskim na
Niedzielę Miłosierdzia oraz pamiętając o tragicznych wydarzeniach z dnia 8
kwietnia w Świebodzicach, uprzejmie informujemy, że przewidziana na II Niedzielę
Wielkanocą zbiórka do puszek prowadzona przez Caritas Diecezji Świdnickiej
będzie przeznaczona na pomoc chrześcijanom dotkniętym wojną w Syrii,
szczególnie w zrujnowanym Alleppo a także pomoc poszkodowanym w katastrofie
budowlanej w Świebodzicach, w której życie straciło 6 osób, a klika rodzin zostało
dotkniętych cierpieniem i utraciło dobytek całego życia. Ponadto zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami zebrane środki zostaną przekazane na powstający w
Diecezji Świdnickiej Dom Samotnej Matki w Pieszycach. Zebrane ofiary podobnie
jak w minionych latach zostaną pobrane od Księży Dziekanów przez
upoważnionego przez Caritas. Dziękuję za zrozumienie i współpracę.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
ks.Radosław Kisiel
Dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej

Cierpienie diamentem
Ofiaruj swe cierpienie,
uczyń je diamentem;
Nie porzucaj cierpienia
za najbliższym zakrętem.
Naucz się pokory,
spokoju, cierpliwości,
Nie odmawiaj Ojcu
do Ciebie miłości.
Bo wielką łaską Boga
jest każde cierpienie,
Trzeba nam więc mężnie
znosić upokorzenie.
Wiem, to sztuka trudna,
czasem niedorzeczna,
Ale cierpienie mija,
a Boża Opatrzność
jest wieczna.
Bądźmy zatem pełni
w bożą moc ufności,
Byśmy mogli czerpać
ze źródła wiecznej Miłości.

Donica

