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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Niedziela Palmowa -18.03.2018/
1. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym o godz. 1715. W dniu dzisiejszym kończymy także nasze Rekolekcje
Wielkopostne. Składamy serdeczne Bóg zapłać O. Eugeniuszowi
- naszemu
Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże i życzymy Mu obfitych łask Bożych
w dalszej pracy kapłańskiej.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów remontu dachu i schodów kaplicy pogrzebowej.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej
Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
4. W środę 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. 900 i trwać będzie do godz. 1800. O godz. 1800
nowenna zakończona błogosławieństwem Najśw. Sakramentem Msza św. wieczorna.
Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania czasu na rozmowę z Chrystusem
obecnym wśród nas pod postacią Chleba. Porządek adoracji:
900 - 1000 – Dolna, Polna, Okrężna
1000 - 1100 - Akacjowa, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa, Stronie-Wieś
1100 – 1200 – Morawka, Klonowa , Turystyczna
1200 – 1300 – Strachocin, Goszów, Sportowa
1300 – 1400 – Hutnicza, Zielona
1400 – 1500 – Kościuszki
1500 – 1600 – Nadbrzeżna
1600 – 1700 – Krótka, Żeromskiego
1700 – 1800 – Młodzież i dzieci.
5. Okazja do spowiedzi św. jeszcze we środę od godz. 1700 do 1800. Prosimy nie
odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, ponieważ księża w tym
czasie mają wiele innych zajęć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
liturgii, stąd też nie zawsze będą mogli służyć spowiedzią w konfesjonale.
6. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczniemy Święte
Triduum Paschalne, tj. Przejście Chrystusa przez Mękę i Śmierć do chwały
Zmartwychwstania. Są to centralne wydarzenia zbawcze naszej wiary.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych świętych obrzędach:
Wielki Czwartek – godz. 1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, pamiątka
ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wielki Piątek – godz. 1800 – liturgia upamiętniająca misterium Męki i Śmierci
Chrystusa na Krzyżu.
Wielka Sobota – godz. 1900 – liturgia Wigilii Paschalnej, przychodzimy
do Kościoła ze świecami.
7. Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek do godz. 2200 i w Wielki Piątek od godz. 900
aż do wieczornych obrzędów. W Wielki Piątek post ścisły czyli ilościowy
i jakościowy: powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i tylko raz jemy
do syta. Po liturgii Wielkiego Piątku adoracja przy Bożym Grobie do północy i w
Wielką Sobotę od godziny 8.00 aż do obrzędów Wigilii Paschalnej.
8. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 900 – 1300 – co godzinę. W kaplicy
na
Goszowie
o godz. 1200.
9. W Wielki Czwartek dzieci klas II otrzymają w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej
książeczki I-Komunijne.

10. Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 600. Pozostałe Msze św.: 900, 1030, 1200
i 1800. Zgodnie z tradycją zapraszamy do uświetnienia obchodów tego Wielkiego
Misterium strażaków i harcerzy na czas adoracji przy Bożym Grobie i Rezurekcję.
11. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek od godz. 1600 – 17.00
i w sobotę od godz. 900 – 1000.
12. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
13. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł w ramach Wielkanocnego Dzieła
Caritas.

Komentarz do dzisiejszej uroczystości
Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest pochodem triumfalnym. Jezus
wprawdzie nie dosiada rumaka, ale osiołka, żeby się wypełniło
słowo proroka Zachariasza o przyszłym królu. Nie ma być dumnym
i despotycznym królem świata, ale łagodnym królem serc. Wielu
czuje, że takim właśnie królem jest Jezus dosiadający osiołka. I
chociaż zapewne są nieco zaskoczeni, bo może spodziewali się
czegoś innego od mesjańskiego króla wybawcy, to jednak cieszą
się, że już jest i wjeżdża do Jerozolimy. Wielu więc zdejmuje swe
płaszcze i rozścielają na drodze, i rzuca na nią ścięte gałązki - na
drogę królewską, i głośno wykrzykuje z radości: "Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione
królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi!"
Słowo "królestwo" rozumieją dosłownie. Oczekują przywrócenia
wielkiego królestwa Dawida. Są zmęczeni uciskiem, jaki muszą
znosić. Chcą być wolni, żyć w swoim królestwie, wolnym od
okupantów. Jezus też tego chce, ale zupełnie inaczej. Jego
królestwo nie jest z tego świata. Jego królestwo jest wśród nich i
między nimi. Nie jest to od razu jasne. Ale jest to królestwo lepsze
od każdego innego królestwa ziemskiego. Królestwo ziemskie może
upaść, natomiast królestwo wolnych serc - nie. Wolne serce, które
wiąże się jedynie z Bogiem, ma wszystkie wolności świata. Nikt nie
może go uciskać, nikt nie może go uwięzić, nikt nie może mu
rozkazywać. Jezus wiąże swe serce z Bogiem, Ojcem. Czuje swoją zatykającą dech w piersi - wolność, której daje jasny wyraz przed
obliczem Piłata: "Nic nie możesz mi zrobić. Moje królestwo nie jest
z tego świata!" Kto może to powiedzieć, jest rzeczywiście wolny.
Michael Becker

