, Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.

97-216 Czerniewice
tel. 44 – 7104074
www.diecezja.lowicz.pl

Za nami Święte Triduum Paschalne 2012 roku.
WIELKI CZWARTEK
Święte Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest ona
sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował
Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał
Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego
wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte - Kapłaństwo i Eucharystię.
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
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Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do
nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i
ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z
martwych.

Słuchając Ewangelii okresu Zmartwychwstania Pańskiego, warto zwrócić uwagę, że
wszyscy, którzy spotkali Chrystusa i wyznali wiarę w Jego zmartwychwstanie, nie
potrafią milczeć, nie zatrzymują tej dobrej nowiny dla siebie. Wychodzą i dzielą się z
innymi tym, co widzieli i w co uwierzyli. Stają się świadkami zmartwychwstania i
Zmartwychwstałego. Nasze spotkanie z Jezusem, który zwycięża śmierć, musi również
zaowocować otwarciem na innych. To przecież On, jak mówi św. Piotr w domu
centuriona, „rozkazał nam ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go
sędzią żywych i umarłych”. Nie można więc, jak chcieliby niektórzy, zamknąć się w
naszym domu, na naszym podwórku czy w naszym kraju i przeżywać zadowolenie z
wiary, którą otrzymaliśmy. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez świadectwa i bez
pragnienia, żeby dzielić się naszą wiarą z innymi. W czasie, kiedy tak często mówi się o
zagrożeniu laicyzacją, musimy przypominać sobie, że orędzie Zmartwychwstania nie
jest zachętą do utrzymania obecnego „stanu posiadania” i tzw. obrony
chrześcijańskich wartości. Chrystus Zmartwychwstały każe nam spojrzeć w kierunku
tych, co Go nie znają lub którzy o Nim zapomnieli. „On nam rozkazał ogłosić ludowi i
dać świadectwo...”

OGŁOSZENIA
1. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tj. 15 kwietnia br. zapraszam dzieci I Komunijne
na spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00, a zatroskanych o drewniany kościół na
spotkanie w Oratorium po Mszy św. o godz. 12.00.
2. Już dziś zapraszam wszystkich Parafian na Diecezjalny Dzień Wspólnoty
Grup o. Pio. Rozpocznie się on o godz. 10.00 dnia 28.04 br. Szczególnie zapraszamy
na godz. 13.00 na uroczystą Mszę św., której będzie przewodniczył i homilię
wygłosi nowy biskup warszawski – mój kolega kursowy – Ks. Bp. Marek Solarczyk.
3. Przypominam, że dziś i jutro nie ma Mszy św. wieczornej.
4. Składam „Bóg zapłać” za udekorowanie Grobu P. Jezusa i kościoła firmie
P. Marzyjanek i P. Czesławowi z żoną.
5. W najbliższy czwartek zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św.
i adorację o godz. 18.00.
6. Na koniec pragnę gorąco podziękować całej asyście procesyjnej łącznie z druhami
OSP w Czerniewicach za ubogacenie liturgii.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Moje plany
Moje życiowe plany?
Kochać i być kochany.
Jan Izydor Sztaudynger

WIELKI PIĄTEK
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 09. 04. 2012

9.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków oraz dziadków Koprów i Miniaków;
+Stanisławę Wąsowską.
12.00 Za +Mariusza Michalaka w 5 rocz. śmierci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii w 80 rocznicę urodzin.
WTOREK 10. 04. 2012

18.00 ……
ŚRODA 11. 04. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia, zm. z rodziny Rochalów,
Goleniów i Jeziorskich
+Tadeusza Grzelkę /int. popogrzebowa/;
+Józefa Dąbrowskiego;
+Mariana Musika /int. od syna Karola z rodziną/;
+Zbigniewa Włodarczyka /int. od siostry Doroty z rodziną/;
+Władysława Przybyłka oraz Janinę i Stefana Musików;
+Jadwigę Domagała.
CZWARTEK 12. 04. 2012

18.00 Czcicieli o. Pio. O Bożą opiekę nad prześladowanymi chrześcijanami oraz
o wiarę i pokutę dla grzeszników /int. Koła Żywego Różańca o. Pio/.
PIĄTEK 13. 04. 2012

18.00 ……
SOBOTA 14. 04. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława w 70 rocznicę urodzin.
Za +Mariana Musika /int. od brata z rodziną/.
NIEDZIELA 15. 04. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian;
+Mariana, Stanisława i Tadeusza Pawlaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Kucharskiego w 18 rocznicę urodzin.
18.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich, Helenę Banasiak oraz
Tadeusza Michalaka;
+Stefana Wasiaka w 32 rocz. śmierci i cr. Wasiaków.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość..

Życzenia składa Redakcja.

