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Kard. Kazimierz Nycz powiedział, że mamy do czynienia z beatyfikacją człowieka,
który niewątpliwie przejdzie do historii jako "Papież Jan Paweł II Wielki". Nie tylko z
tego powodu, że jego pontyfikat był jednym z najdłuższych pontyfikatów w dziejach
Kościoła. Nie tylko z tego powodu, że dane było temu papieżowi wprowadzić Kościół
w III Tysiąclecie (...). Nie tylko dlatego, że był po 400 latach pierwszym papieżem nie
Włochem, ale przede wszystkim dlatego, że spuścizna jakościowa, ilościowa tego
pontyfikatu w postaci dokumentów, przemówień, encyklik, adhortacji, listów, ale
także spotkań, jest tak ogromna, iż powala swoją wielkością i ważnością dla historii
Kościoła.
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Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 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, bo 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.

●●●
Niedziela Miłosierdzia dzisiaj. Czas, gdy Twoje serce, Jezu, otwiera się całe, by
zanurzyć mnie w Miłości przebaczającej. I jest to Niedziela szczególna. Głosiciel
Twojego Miłosierdzia, ten, który cały świat zawierzył Twojemu Sercu – Jan Paweł II
został ogłoszony błogosławionym. I w tym szczególnym czasie Ty przychodzisz do
mnie i mówisz: Pokój Tobie. I pragnę się uradować z Twojego widoku. Pragnę
ucieszyć się Twoją obecnością i dziękować za Twoją dobroć i łaskę życia w czasie
pontyfikatu Jana Pawła II. Papież Polak nigdy nie przestał wierzyć w moc i siłę dobra
tkwiącego w moim sercu.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Julię Zglińską, Zosię Kącką, Alana Piotrkowskiego, Oliwię Ambrozik, Wiktorię
Rogulską i Julię Czyżak - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Stanisława Goleń i śp. Jan Szczur – pokój ich duszom.

●●●
Do końca czerwca czytamy Ewangelię św. Mateusza

OGŁOSZENIA
1. We wtorek – 3 maja przeżywamy uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św.
będą sprawowane w porządku niedzielnym.
2. 3 maja zapraszam członkinie Koła Żywego Różańca o Pio na g. 15.00.
3. W najbliższy czwartek zapraszamy czcicieli o. Pio na Mszę św. i adorację o g. 18.00.
4. W piątek – 6 maja wypada I piątek miesiąca. Zapraszamy do Sakramentu
Pojednania od g. 17.15, a o g. 19.00 na II spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego.
5. W następną niedzielę, tj. 8 maja zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami
na spotkanie po Mszy św. o g. 12.00.
6. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie zaraz po Mszy św. o godz. 18.00.
7. Informuję, że 21 maja odbędzie się pielgrzymka do Katedry na Wawelu
w Krakowie i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Koszt
pielgrzymki 100 zł od osoby. Dzieci i młodzież ucząca się – 50 zł od osoby. Zapisy
po Mszach św. i u Pani Barbary Słonecznej /tel 44 710 46 64/. Plan pielgrzymki:
5.00 – wyjazd do Krakowa / po drodze przerwa śniadaniowa/.
10.00 – zwiedzanie - Katedry na Wawelu,
- Dzwonu Zygmunta,
- Grobów królewskich /w tym grobu PP M. i L. Kaczyńskich/,
- Muzeum katedralnego.
Podczas zwiedzania będziemy korzystać z radiowego systemu zwiedzania grupowego
/podobnie jak było na pielgrzymce w Oświęcimiu/.
12.30 – wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
13.30 - przerwa obiadowa.
14.00 – przejście do Bazyliki.
14.15 – zwiedzanie 5 Kaplic w dolnej części Bazyliki, osobista modlitwa
w Kaplicy Wieczystej Adoracji.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Bazylice,
15.20 - Msza św. w Bazylice,
16.00 – czas wolny.
17.30 – Powrót do Czerniewic.
8. 04 czerwca 2011 roku /sobota/ odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży
na Polach Lednickich. Zapisy u Ks. Waldemara. Koszt pielgrzymki – 60 zł/osoba.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Przychodzi synek ze szkoły i mama pyta, co tam na religii było.
- Pani katechetka opowiadała nam o Mojżeszu i takie tam.
- A co wam opowiadała?
- A o tym, jak wyszli z Egiptu i co było dalej.
- No to mi opowiedz.
Tu synek opowiada, a kiedy doszedł do Morza Czerwonego przedstawił to tak:
- ....no i jak tak stali nad tym morzem i dowiedzieli sie, że wojska faraona ich ścigają, wtedy
Mojżesz wyciągnął komórkę, zadzwonił po odpowiednią firmę, przyjechali, zbudowali
pontonowy most i wszyscy przeszli na drugą stronę. Zszokowana mama pyta:
- To niemożliwe!!! Nie wierzę!!!
Na to synek:
- Mamo, gdybym ci opowiedział to, co nam pani mówiła, dopiero byś nie uwierzyła.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 02. 05. 2011
ŚW. WOJCIECHA – PATRONA POLSKI

18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 2/;
+Stanisławę i Jana Goździków, dziadków Praglów i Dąbrowskich oraz
Stanisławę Cepuch.
18.25 Nabożeństwo Majowe.
WTOREK 03. 05. 2011
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

9.00 Za +Zofię i Jana Skonecznych oraz Antoniego Lisa;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 3/.
12.00 W int. druhów OSP i ich rodzin z racji św. Floriana.
18.00 Za +Stanisława Rybaka.
ŚRODA 04. 05. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jana w 21 rocz. śmierci, Janinę, Władysława, Henryka i Barbarę
Sowików;
+Stanisława Domańskiego i Piotra Rokickiego /int. od rodziny Jankowskich
i Seligów/;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 4/;
+Władysława Kobyłeckiego /int. od córki Cecylii z rodziną/;
+Stanisława Woźniaka, Jadwigę i Wacława Fangratów oraz Józefę
i Juliana Szadkowskich;
+Józefa Dąbrowskiego /int. od syna Henryka z rodziną /;
+Mariana Goździka /int. od córki Kingi z synem/;
+Jana Szczura /int. od brata Henryka z rodziną/.
CZWARTEK 05. 05. 2011

18.00 Msza św. czcicieli o. Pio. Dziękczynna za beatyfikację Ojca Św. Jana Pawła II
i w int. własnych /int. Koła Żywego Różańca o. Pio/;
Za +Józefa Szymczaka w 5 rocz. śmierci;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 5/.
PIĄTEK 06. 05. 2011

18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 6/;
+Stanisława Gruchałę, Jana i Zofię Klimczaków oraz dziadków Gruchałów.
SOBOTA 07. 05. 2011

17.00 Ślub – Agnieszka Wojtyś i Mariusz Kozera.
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 7/;
+Stanisława, Marię i Piotra Ziółkowskich;
+Stanisława Kocika, Stanisławę i Zygmunta Goździków oraz Henryka Miko.
NIEDZIELA 08. 05. 2011

9.00 Za zmarłych Parafian.
Za +Jadwigę i Antoniego Szydłowskich oraz Adama Kucharskiego;
+Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 8/.
12.00 O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety
w 50 rocz. urodzin i Jana.
18.00 Za +Stanisławę Haraśną, cr. Reszków i Haraśnych;
+Stanisława Ziółkowskiego w 15 rocz. śmierci, Rafała w 13 rocz. śmierci
i zmarłych z rodziny Ziółkowskich.

