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29 marca 2020
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Jezus mówi:”Kto we Mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie”.
Przygotowujemy się do obchodów Wielkanocy. Święta to nie tylko piękne
tradycje ale przede wszystkim rozważanie męki, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa. Dziś słyszymy, że Bóg wydobywa nas z grobów i rzeczywiście tak jest
i tak będzie. Przed nami trudny czas walki z zagrożeniem o nazwie
koronawirus. Ale czy tylko z nim? Obostrzenie prawa państwowego
precyzujące do 5 osób obecność na Mszy Świętej w wielu z nas wywołuje
mieszane uczucie. Ale pamiętajmy: po Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku
i Wielkiej Sobocie przyjdzie Wielka Niedziela! Ta prawda niech nam
towarzyszy każdego dnia.
2. Z racji na epidemię odwołane jest nabożeństwo Gorzkich Żali – zachęcam
do rodzinnego rozważenia Męki Pańskiej. Natomiast od czwartku ubiegłego
tygodnia można uczestniczyć w łączyć się duchowo z transmitowaną każdą
codzienną i każdą niedzielną Mszą Świętą przez YouTuba /link na stronie
parafialnej/. Zwracam się również tą drogą o polubienia tej strony, by można
było transmisje przeprowadzić lepszej jakości kamerą i przekazanie tej
informacji sąsiadom i znajomym.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we środę przypada 13 rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej w Archidiecezji
Warszawskiej księdza Kazimierza kardynała Nycza; pamiętajmy tego dnia
o modlitwie w Jego intencji;
- we czwartek przypada 15 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II; z racji na
1-szy czwartek miesiąca o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa /pamiętając o ograniczeniu 5 osób
w kościele/;
- w piątek nie będzie odwiedzin u chorych – w nagłych przypadkach można
zgłaszać potrzebę telefonicznie.
4. Każdego dnia od godz. 15.00 otwarty jest kościół i po Mszy Świętej
w sklepiku będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Z kruchty
kościoła natomiast można zabrać do domu palmę, symbol uroczystego wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy a ofiary składane, jak co roku, są przeznaczone na
kwiaty do Grobu Pańskiego.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
6. Kolporterzy Gościa Niedzielnego zawiesili działalność więc ze
zrozumieniem przyjmijmy tę widomość.
7. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś
potrzebuje do użytku domowego – proszę przynieść w butelce do zakrystii
i zostanie poświęcona.

8. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności
i troski także o element materialny naszej Wspólnoty.
9. Przeżywając obecnie niełatwy czas w trosce o zdrowie wszystkich wstępnie
przełożyłem datę I Komunii Świętej na czerwiec. Jeśli się nic nie zmieni i stan
epidemii zostanie zawieszony ten termin pozostanie utrzymany ale jeśli ulegnie
przedłużeniu i termin I Komunii i Rocznicy zostaną zmienione.
10. W całej Polsce i na świecie przeżywamy smutne dni. Potraktujmy ten czas
jako swoiste rekolekcje nie tylko w wymiarze duchowym ale i społecznym.
Dziękuję za piękną postawę całej wspólnoty parafialnej i sympatyków i głęboko
wierzę, że ten czas dzięki naszemu zaangażowaniu szybko minie i powrócimy do
naszej codzienności mocniejsi wewnętrznie i dojrzalsi społecznie. Ogarniajmy
naszą modlitwą cały personel medyczny, wszystkich troszczących się o nasze
zdrowie polecając ich naszej Patronce.

