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Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł
do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym!». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!».
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli».I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej
księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

„Chrystus objawił nam czas wspólnych zebrań, czyli Eucharystii
sprawowanej z Jego powodu. Nawiedza nas bowiem i przebywa z tymi, którzy
z Jego powodu zgromadzili się w szczególny sposób dnia ósmego, to jest w
niedzielę. Jest więc rzeczą bardzo słuszną, że święte zebrania odbywamy w
niedzielę, ósmego dnia, w kościołach, i jeśli trzeba powiedzieć coś tajemnego,
to ze względu na potrzeby umysłów zamykamy drzwi. Lecz nawiedza nas i
pojawia się nam wszystkim Chrystus niewidzialny, a zarazem widzialny:
niewidzialny jako Bóg, widzialny natomiast w ciele. Udział w świętej ofierze
jest pewnego rodzaju wyznawaniem zmartwychwstania Chrystusa”.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że dn. 31.03.2008r., tj. w poniedziałek wyjeżdżamy
o godz.16.30 do Łodzi na Mszę św. o uzdrowienie.
2. W środę /02.04.2008r./przeżywamy III rocz. śm. Jana Pawła II,
dlatego po nowennie pod pomnikiem papieża pomodlimy się o Jego
beatyfikację i złożymy kwiaty.
3. W czwartek zapraszam wszystkich czcicieli i sympatyków ojca Pio
na Mszę św. o godz. 17.00.
4. W najbliższy piątek przypada I pt. mies., dlatego zapraszam do
Sakramentu pojednania od g. 17.30, a na godz. 19.00 na pierwsze
spotkanie w ramach Kursu Przedmałżeńskiego.
5. 06.04.2008r./niedziela/ w naszej parafii będziemy gościć siostrę
Barbarę Sygitowicz ze współsiostrami. Dlatego zapraszam na
spotkanie z Nimi / po Mszy św. o godz. 12.00/ młodzież, a szczególnie
tych, którzy chcą przystąpić do Sakr. Bierzmowania.
Do wspólnoty parafialnej poprzez Sakrament Chrztu przyjęliśmy:
Dawida Musika, Szymona Kwapisia i Pawła Matuszewskiego – niech
Bóg prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
Wspomnienia Wielkiego Tygodnia…

Były chwile zadumy…

radość ze Zmartwychwstania Pana../cd.s.4/

- Mamusiu, ty to jesteś dziwna - mówi Jasio.
- Dlaczego tak myślisz? - pyta mama.
- Najpierw nauczyłaś mnie mówić, a teraz każesz mi siedzieć cicho.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 31. 03. 2008.
18.00 Za +Krystynę Bonecką /int, od chrześnicy Wioletty z rodziną/.
18.30 Za +Janinę Andrzejewską /int. od córki Marii z rodziną/.
WTOREK 01. 04. 2008
18.00 Za +Wiesława Drożdża w 28 rocz. śm. i Mariana oraz Stanisławę
i Mariana Kobyłeckich i rodziców Kobyłeckich.
ŚRODA 02. 04. 2008
16.00 NOWENNA DO MBNP.
Za +Zofię Lechowską;
+Krystynę Bonecką / int. od córki Agnieszki z rodziną /;
+Marię Grzelka / int. od rodziny Słomińskich /;
+cr. Dąbrowskich, Praglów i Goździków;
+Mariusza Kościechę, Mariana Sygitowicza i cr. Kowalczyków.
CZWARTEK 03. 04. 2008
16.00 O Boże błog. dla Jadwigi i Marka Jaśkiewiczów z racji 25 rocznicy ślubu.
17.00 W intencji czcicieli ojca Pio.
PIĄTEK 04. 04. 2008
17.30 Spowiedź.
18.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich.
19.00 Kurs Przedmałżeński.
SOBOTA 05. 04. 2008
18.00 Za +Bronisława i Mariannę Raczkowskich, Józefę i Stefana Raczkowskich
i rodziców Grzelków.
18.30 Za +Krystynę Bonecką /int. od bratowej Maryli z rodziną/.
NIEDZIELA 06. 04. 2008.
9.00 Za +Martę Golec w 20 rocz. śm., Henryka, Helenę, Andrzeja i Waldemara
Golców.
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Stanisławy i Stanisława Żerek z racji 50 rocz. ślubu
oraz Heleny i Mariana Fangratów;
O Boże błog. i zdrowie dla Zofii, jej dzieci, wnuków i prawnuków.
18.00 Za +Henryka Kwiatkowskiego w 3 rocz. śmierci.

na Śniadanie Wlk. pyszne święconki… w Lany Pon.- no cóż- ministranci ulepili Baranka Wielkanoc..

