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Aby świątynia nie była nam obca
W tym roku duszpasterskim mamy przemyśleć hasło "Kościół moim domem".
Popatrzymy na świątynię, poznajmy ten budynek, abyśmy w nim się dobrze czuli.
Gdy przez bramę czy furtkę przekraczamy mur otaczający kościół, to wchodzimy na
teren cmentarza. Ta nazwa została z dawnych czasów, kiedy ciała tych, co odeszli
zakopywano na terenie wokół świątyni. Dzisiaj dbamy o piękno terenu wokół świątyni,
aby już za płotem było pięknie: by nie brakło zieleni i kwiatów, by po wygodnej
i równej alejce mogły chodzić procesje /cd. str. 3/.
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Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój
wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł
wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli
Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego".

●●●
W błędzie jest ten, kto sądzi, że Dwunastu z utęsknieniem oczekiwało Niedzieli
Zmartwychwstania. Bo śmierć jest śmiercią i jej realizm szybko niszczy wszelką
nadzieję i spycha w zapomnienie wszelkie obietnice. Dlatego nie czekali, nie wyglądali
Zmartychwstałego, nie żywili nadziei, zamykali się za solidnymi drzwiami. I wtedy do
nich przyszedł. Stanął, ot tak, po prostu pośród nich i rzekł: „Pokój wam”. I znów
możemy popełnić błąd, sądząc że zgromadzeni w Wieczerniku rzucili wszystko i
upadli na kolana przed swoim Mistrzem. Przeciwnie: „Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha”. Nie osądzajmy ich jednak. Najprawdopodobniej i my
postąpilibyśmy podobnie.
Już po akcie zmartychwstania, Jezus ostatni raz podejmuje trud umocnienia tych,
którzy zwątpili, zabiega, by ożywić to, co zamierało. Wskazuje na swoje ciało, przebite
ręce i nogi, nakazuje, aby je dotknęli, pyta się o coś do zjedzenia. Sięga do
argumentacji biblijnej. I uwierzyli. To nieplanowane spotkanie przywraca nadwątlone
zaufanie w słowa i czyny Mistrza. Nic już nie będzie trudne i niebezpieczne. Jezus
zdobył ich dla siebie, a oni zdobyli świat dla Jezusa. Tych Dwunastu wystarczyło, aby
zanieść światu dary Zmartychwstania: odpuszczenie grzechów, obecność Ducha
Pocieszyciela, pokój, wspólnotę modlitwy i łamania chleba. Stworzą społeczność, do
której i my dziś należymy.
A po dwóch tysiącach lat, na wzór apostołów, podejmijmy i my to zadanie,
zanosząc prawdę o Zmartychwstałym, misję, którą zapoczątkowało nieplanowane
spotkanie w Wieczerniku.

OGŁOSZENIA
1.Zapraszam wszystkich Parafian dnia 28 kwietnia /sobota/ na Diecezjalny Dzień
Wspólnoty Grup o. Pio. Szczególnie zapraszam na Mszę św., o godz. 13.00.
2. Zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami na spotkanie 29 kwietnia br. /niedziela/
po Mszy św. o godz. 12.00.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego siostry przygotowały dla drugoklasistów
następujące zadanie: z karteczek, na których były wypisane różne dary, mieli wybrać
siedem darów Ducha Świętego. W pewnym momencie Franiu, w którego zestawie zabrakło
jednej karteczki, zawołał:
- Siostro, ale ja nie mam rozumu!

●●●

Kruchta
Gdy przekraczamy drzwi kościoła, to znajdujemy się w kruchcie, albo inaczej
w przedsionku. Tam są ustawione klęczniki, aby mogli się pomodlić przez chwilę
wszyscy nawiedzający dom Boży w ciągu dnia, kiedy wnętrze świątyni jest zamknięte.
Przy samym wejściu do wnętrza wisi kropielnica, wypełniona wodą święconą.
Zanurzamy tam dłoń, aby uczynić znak
krzyża na naszym czole, sercu i
ramionach. Ten znak to najprostsze
wyznanie naszej wiary, wiary w Jezusa
Chrystusa, który umarł na krzyżu dla
naszego
zbawienia.
Jednocześnie
przypominamy sobie prawdę wiary, że
Pan Bóg jest Jeden w Trzech Osobach wiary w Trójcę Świętą.
Wchodząc do wnętrza świątyni wchodzimy
do nawy głównej /cdn./
Kropielnica

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 04. 2012

18.00 ……
WTOREK 24. 04. 2012

18.00 ……
ŚRODA 25. 04. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Artura z racji rocznicy urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Zbigniewa z racji 3 rocznicy ślubu
i ich dzieci;
Za +Jadwigę w 30 rocz. śmierci i Zygmunta Jabłońskich;
+Jerzego i teściów Gierańczyków, Stefanię Wojtczak, Ewę Skrzypek,
Bogusława Banasiak i Lucjana Tworskiego;
+Tadeusza Grzelkę /int. od chrzestnicy Elżbiety/;
+Stanisława i Leona Dąbrowskich, Jadwigę, Krystynę i Czesława Boneckich
oraz Jana Szczepańskiego;
+ Zbigniewa Włodarczyka /int. od mieszkańców ul. Akacjowej/;
+Agnieszkę i Józefa Miazga;
+Kamila Celigowskiego;
+Jana w 1 rocz. śmierci, Józefa i Julię Szczur;
+Edwarda Szymańskiego /int. Koła Żywego Różańca o. Pio/.
CZWARTEK 26. 04. 2012

18.00 ……
PIĄTEK 27. 04. 2012

18.00 Za +Tadeusza Grzelkę /int. od rodziny Sekułów z dziećmi/.
SOBOTA 28. 04. 2012

13.00 O Boże błogosławieństwo dla Wspólnot o. Pio.
NIEDZIELA 29. 04. 2012

9.00 Za +Wacława Bisa;
+Ryszarda Rybaka.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Michała Rosy w 18 rocznicę urodzin.
18.00 Za +Jana Suskiego w 5 rocznicę śmierci, rodziców Sochów i teściów Suskich;
+Gabrielę Włodarczyk w 3 rocznicę śmierci.

