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

97-216 Czerniewice
tel. 44 – 7104074
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Niedzielny poranek 8 kwietnia 2012 r. rozpoczyna się uroczystą procesją
eucharystyczną, a po niej uroczystym nabożeństwem – Rezurekcją /z łac.
resurrectio – zmartwychwstanie/. Wraz z Jezusem Eucharystycznym idą wierni
i służba liturgiczna. W tej procesji biorą udział strażacy z OSP w Czerniewicach
wystrojeni w galowe mundury oraz panie w pięknych strojach ludowych.
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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.

●●●
O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
św. Faustyna, Dzienniczek, 95

Służba liturgiczna,

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam wszystkich Parafian na Diecezjalny Dzień Wspólnoty Grup o. Pio.
Szczególnie zapraszam na Mszę św., o godz. 13.00, której będzie przewodniczył
nowy biskup Ks. Marek Solarczyk z diecezji warszawsko – praskiej i moi kursowi
koledzy. Program spotkania:
10.00 – Zawiązanie Wspólnoty;
10.30 – Konferencja I;
11.00 – Kawa, herbata;
11.45 – Konferencja II;
13.00 – Eucharystia;
14.00 – Agapa.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Filipa Wasilewskiego, Karola Gieracha i Łucję Adamiec - niech Bóg prowadzi ich
przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Edward Szymański i śp. Andrzej Klimczak - pokój ich duszom.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Ta historia została opowiedziana przez pracownicę poczty Januszowi Weissowi w Radiu
ZET i zaczęła już krążyć jako autentyk, który przydarzył się tak wielu osobom, że
przytoczymy go raz, żeby inni już nam tego nie opowiadali.
Wczoraj poszedłem na pocztę wysłać poleconym PITa do Urzędu Skarbowego. W tym celu
zakupiłem i nakleiłem na kopertę okolicznościowy znaczek z napisem:
'JEZU, UFAM TOBIE'

Panie w pięknych strojach ludowych

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 16. 04. 2012

18.00 ……
WTOREK 17. 04. 2012

18.00 ……
ŚRODA 18. 04. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jana i Antoninę Rybaków oraz teściów Kowalów;
+Mariana Goździka w 1 rocz. śmierci /int. od siostry Ewy z rodziną/;
+Tadeusza Grzelkę /int. od siostry i szwagra z rodziną/;
+Adama Rybaka w 1 rocz. śmierci, Bogumiła Rybaka w 20 rocz. śmierci
oraz Kazimierza i Zofię Kutów;
+ Zbigniewa Włodarczyka /int. od chrzestnicy Anity z rodziną/;
+Mariana w 1 rocz. śmierci i Józefa Goździków, Tadeusza Błaszczyka,
zm. z rodz. Czarneckich oraz Władysława Gieracha;
+Halinę Sępińską w 4 rocz. śmierci oraz Jana i Halinę Pałągiewicz;
+Helenę i Wacława Sypków /int. od syna Mariana z rodziną/;
+Edwarda Szymańskiego /int. od Par. Zespołu „Caritas”/;
+Stefana, Anielę i Władysława Marcjaników, Antoninę i Jana Rybaków
oraz rodzeństwo.
CZWARTEK 19. 04. 2012

18.00 ……
PIĄTEK 20. 04. 2012

18.00 Za +Edwarda Szymańskiego /int. popogrzebowa/.
SOBOTA 21. 04. 2012

18.00 Za +Jadwigę, Mariana, Tadeusza i Sylwesta Musików.
NIEDZIELA 22. 04. 2012

9.00 Za +Wojciecha i Marcjannę Szczurów oraz Wojciecha Rutkę.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesławy i Mirosława Szurmańskich
z racji 30 rocz. ślubu oraz ich dzieci i wnucząt;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Jarosława z racji 10 rocz.
ślubu i ich synów;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesławy i Marcina z racji 10 rocz.
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /int. imieninowa/.

