Drodzy Parafianie,
Z powodu trwającej pandemii koronowirusa, kościoły w naszej Archidiecezji pozostają nadal zamkniete az do
czasu odwołania przez naszego Arcybiskupa. Jest to trudny czas tak dla nas księży jak i wiernych.
Jeszcze tak niedawno wszystkim nam wydawało się, że w każdej chwili możemy wejść do kościoła, aby
pomodlić się osobiście, przeżyć Najświętszą Ofiarę, adorować Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
przystąpić do spowiedzi świętej. Dzisiaj Bóg prowadzi nas trudną drogą i doświadcza naszej wiary, abyśmy jak
uciekający uczniowie do Emaus po ukrzyżowaniu Jezusa, wsłuchali się w Chrystusa i zawrócili, odkryli
wartość czasu, piękno wiary i wzajemnej pomocy. Wszystkim nam jest dany i jednocześnie zadany CZAS,
który mamy przeżyć owocnie. Kardynał Stefan Wyszyński często powtarzał: „Czas to miłość”.
Każdego dnia patrząc na puste ławki w kościele sprawuję prywatnie Mszę Świętą modląc się za Was i polecając
Wasze intencje, o które prosiliście.
Tegoroczny Wielki Tydzień jakże będzie inny, bez możliwości udziału wiernych w obrzędach liturgicznych, ale
trwajmy wspólnie w zjednoczeniu z Chrystusem i Matką Najświętszą.
W najbliższą niedzielę przypada Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Przeczytajmy w tym
dniu wspólnie w naszych domach opis Męki Pańskiej.
Uroczystości Triduum Paschalnego będą sprawowane w naszej parafii w tych samych godzinach jak w latach
poprzednich:
WIELKI CZWARTEK, 9 KWIETNIA
7:30 PM Msza Wieczerzy Pańskiej

HOLY THURSDAY, APRIL 9
Mass of the Lord's Supper

WIELKI PIĄTEK, 10 KWIETNIA
7:30PM Nabożeństwo Męki Pańskiej

GOOD FRIDAY, APRIL 10
Celebration of the Passion of the Lord

WIELKA SOBOTA, 11 KWIETNIA
7:30PM Liturgia Wigilii Wielkanocnej

HOLY SATURDAY, APRIL 11
Easter Vigil Mass

Zachęcam, abyście w tych godzinach w Waszych domach łączyli się duchowo ze sprawowaną liturgią w
naszym parafialnym kościele.
Ponadto skorzystajcie z przeżywania Liturgii Triduum Paschalnego i Wielkanocy z Watykanu, z Polski i z
Katedry Św. Mateusza w Washington, DCadw.org/holyweek za pośrednictwem telewizji i internetu.
Zaplanujmy wczesniej, kiedy będziemy oglądać Eucharystię i tak zorganizujmy swój czas i rodziny, abyśmy w
wyciszeniu i skupieniu przeżywali Mszę Świętą, tak jakbyśmy byli obecni w miejscu, gdzie sprawowana jest
Liturgia. Zadbajmy o odpowiedni strój, biały obrus i zapaloną świecę na stole, aby podkreślić tą niezwykłą
chwilę spotkania z Bogiem w Waszym domowym Kościele.
Kierujmy nasze spojrzenie ku Bogu, który nas stworzył. W Nim pokładajmy całą naszą nadzieję w czasie
obecnego zagrożenia, niepewności, lęku, cierpienia i wysiłku w walce z panującą pandemią. On jest naszym
Przewodnikiem.
Niechaj ten czas dany nam wszystkim będzie dla nas wielkim powrotem do miłości Boga, który żyje pośród
nas, który Zmartwychwstał, abyśmy i my mogli żyć w zjednoczeniuu z Nim w Jego Królestwie na wieki.
Życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych.
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Więcej informacji na naszej parafialnej webside: http://www.parafia-dc.org

