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Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Tego dnia wierni przynoszą do
kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Według wierzeń ludowych palma
ma moc magiczną, jest symbolem płodności i urodzaju, a domostwa i mieszkańców
chroni przed ogniem i chorobami. Na zdjęciu panie z Par. Zesp. „Caritas”
przygotowują palemki dla wiernych.
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Wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch
spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej,
znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i
przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał: "Dlaczego odwiązujecie?", tak
powiecie: "Pan go potrzebuje"». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu
odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe
płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo
uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali
głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie
i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego:
«Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci
umilkną, kamienie wołać będą».
Jezus doskonale znał historię swojego życia, wiedział jak skończy się Jego misja.
Pomimo tej wiedzy, która była Boża, był On człowiekiem, czyli jakby sam siebie
skazał na nasze słabości i ograniczenia. Wcielił się w człowieka, by wiedzieć co kryje
się naszych sercach, poczuć na własnej skórze, co musimy przeżywać, na jakie
niebezpieczeństwa jesteśmy narażeni, co nas trapi, z czym sobie nie radzimy.
Wszystko to uczynił z miłości, by nas odkupić swoją męką i śmiercią. Jego siłą było
zawierzenie Ojcu, bliskość z Nim. Przy całej niepewności jakie niesie ze sobą życie,
możemy, a nawet powinniśmy próbować naśladować w tym wszystkim Jezusa. On
wiedział będąc człowiekiem, że jedyną Jego szansą, by kroczyć właściwą drogą jest
całkowite zawierzenie Bogu. Dzięki temu mógł wytrwać w Ogrodzie Oliwnym, w
chwili męki i śmierci. My również mamy wiele sytuacji w życiu, w które nie chce nam
się wchodzić czy angażować. Podobnie Jezus, doskonale wiedział, że wjeżdżając do
Jerozolimy już z niej nie wyjedzie. Co wtedy robimy, czy staramy się sprostać
wyzwaniu, czy raczej uciekamy i chowamy się? Jak wtedy wygląda nasza rozmowa z
Bogiem? Czy pytamy Jezusa co zrobić by wytrwać, prosimy Go o pomoc?
Pascha wielkanocna
Składniki: 2 l mleka, laska wanilii, 0.5 l kwaśnej śmietany, 6-8 jaj, 250 g miękkiego
masła, 3/4 szklanki cukru pudru, bakalie.
Bakalie namoczyć, osuszyć, pokroić /nie za drobno/. Mleko zagotować z rozciętą laską
wanilii. Do wrzącego powoli wlewać jaja roztrzepane ze śmietaną. Zagotować, mieszając.
Dobrze ostudzić, usunąć wanilię. Sitko wyłożyć podwójną warstwą gazy i odcedzić ser.
Maksymalnie go odcisnąć, najlepiej zostawić na noc na cedzaku, a rano docisnąć /można
zawiązać rogi gazy i zawiesić woreczek z serkiem na noc na drążku/. Masło zmiksować z
cukrem pudrem. i miksując, stopniowo dokładać ser. Dodać bakalie do masy. Wyłożone
gazą naczynie /ładnie wygląda np. w foremce do babki/ napełnić kremem i wstawić do
lodówki. Kiedy dobrze stężeje, przewrócić na talerz do góry dnem, zdjąć gazę i
udekorować /Przed wyłożeniem na talerz wstawić paschę do zamrażalnika na 20 min/.
Pycha!

OGŁOSZENIA
1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Serdecznie
zapraszamy wiernych na liturgię Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty na g. 18.00.
2. W Wielką Sobotę zapraszamy druhny i druhów z Ochotniczej Staży Pożarnej,
Koła Żywego Różańca, ministrantów, bielanki, dzieci przygotowujące się do
I Kom. św. i Rocznicy oraz wszystkich wiernych do adoracji P. Jezusa w Grobie;
3. Święcenie pokarmów odbędzie się o godz. 9.00 – str. południowa,
12.00 – str. północna.
Prosimy o pojazdy na odpowiednią godzinę.
4. Parafianie z Czerniewic przyniosą święconki do Kościoła na godz.15.00.
Rozpoczniemy od wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
5. Na liturgię Wielkiej Soboty proszę przynieść świece, gdyż odnowimy przyrzeczenia
chrzcielne.
6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy asystę procesyjną
i druhów z OSP do udziału w procesji rezurekcyjnej o godz. 6.30 /a następnie na
tradycyje śniadanie/.
7. W Niedzielę Wielkanocną Msze św. o godz. 6.30 i 12.00, w Poniedziałek Wielk.
- o godz. 9.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. wieczorem.
8. Od Wielkiego Czwartku będą do nabycia stroiki wielkanocne.
9. Od Wielkiego Piątku /do wigilii Święta Miłos. Bożego/ rozpoczynamy Nowennę do
Miłosierdzia Bożego.
10. Kolejność czuwania Kół Żywego Różańca przy Grobie P. Jezusa w Wielką Sobotę
/tak jak podano w Inform. Parafialnym/
9.00 – Annopol Duży i Mały;
9.30 – Stanisławów i Teodozjów;
10.00 – Studzianki;
10.30 – Wielka Wola;
11.00 – Dąbrówka – Koło Ż. R. pw. św. Dominika;
11.30 – Dąbrówka;
12.00 – Mała Wola;
12.30 – Lechów;
13.00 – Annów I;
13.30 – Annów II;
14.00 – Józefów;
14.30 – Grupa o. Pio;
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
16.00 – Koło Ż. Róż. Rodziców pw. o. Pio;
16.30 – Czerniewice.
11. Przypominam o zmianie czasu z soboty na niedzielę.
12. 12 kwietnia /piątek/ o godz. 18.00 zapraszamy na I spotkanie Kursu Przedmałżeń.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Dłuższe życie
Na wsi wstaję o świcie O tyle mam dłuższe życie.
Jan Sztaudynger

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 25. 03. 2013

……
WTOREK 26. 03. 2013

……
ŚRODA 27. 03. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Wiesławę Gierach /int. od brata z żoną/;
+Tadeusza Musika w 11 rocz. śmierci, cr. Musików, rodziców Męcinów,
Reginę i Stanisława Budziejewskich oraz Władyslawa Przybyłka;
+Janinę w 3 rocz. śmierci, Władysława, Jana, Henryka i Barbarę Sowików.
WIELKI CZWARTEK 28. 03. 2013

18.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa.
WIELKI PIĄTEK 29. 03. 2013

18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej.
WIELKA SOBOTA 30. 03. 2013

18.00 W intencji Ofiarodawców.
NIEDZIELA WIELKANOCNA 31. 03. 2013

6.30 Rezurekcja - za Parafian.
12.00 Za +Wiesława Drożdża w 33 rocz. śmierci.

KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział drugi
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI

/cd./ OBJAWIENIE BOŻE

12. Co to jest Tradycja apostolska?
Tradycja apostolska jest przekazywaniem orędzia Chrystusa, urzeczywistnianym od
początków chrześcijaństwa przez przepowiadanie, świadectwo, instytucje, kult i
natchnione pisma. Apostołowie przekazali swoim następcom, biskupom, a przez nich
wszystkim pokoleniom aż do wypełnienia się czasu to wszystko, co otrzymali od
Chrystusa i czego nauczyli się od Ducha Świętego. 75-79; 83; 96-89
13. W jaki sposób przekazywana jest Tradycja apostolska?
Tradycja apostolska przekazywana jest dwoma sposobami: przez ustny przekaz słowa
Bożego (nazywanego zazwyczaj Tradycją) i przez Pismo Święte, które jest przekazem
tego samego orędzia zbawienia, ale utrwalonego na piśmie. 76
14. Jaka jest relacja między Tradycją i Pismem Świętym?
Tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się z sobą i przenikają. Obydwa uobecniają i
ożywiają w Kościele misterium Chrystusa i wypływają z tego samego Bożego źródła:
stanowią jeden, święty depozyt wiary, z którego Kościół czerpie swoją pewność
odnośnie do wszystkich spraw objawionych. 80-82; 97 /cdn./

