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Chrystus Zmartwychwstał!
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego
ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca.
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!
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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.

Dlaczego Zmartwychwstały objawia się tylko wierzącym w Niego, choć ciągle
niedowierzającym w zmartwychwstanie? Dlaczego nie pokazał się Kajfaszowi albo
Piłatowi? Dlaczego pomija tysiące ateistów i wyśmiewających się z Niego? Odpowiedź
jest prosta: z szacunku dla ludzkiej wolności. Zmartwychwstały nie narzuca się, nie
zmusza do uznania Go za zwycięzcę śmierci. Nie prowadzi kampanii reklamowej
królestwa niebieskiego. Nie organizował wieców, nie pisał manifestów. Kto chce, ten
wierzy, kto nie chce, nie wierzy. Nie ukazał się cezarom z Rzymu, ani filozofom z Aten,
tylko tym, którym już dał zalążek wiary. Ukazywał się tym, którzy już wierzyli, co
prawda niedoskonale, ale Bóg nie wymaga od nas doskonałości, tylko gotowości,
oddania, zawierzenia. Zmartwychwstanie nie przymusza do wiary, to raczej wiarą
dostrzega się Zmartwychwstałego. Wiara jest jedyną możliwością dostrzeżenia
Chrystusa zmartwychwstałego. Jeśli wierzysz choć trochę, to zobaczysz.
Sakramenty są również skromne jak zmartwychwstanie. Kto chce, ten wierzy. Kto
wierzy, ten dostrzega w nich Chrystusa. Są cichym głosem Boga, wołającego nas po
imieniu. Sakrament Eucharystii daje nam łatwy dostęp do Jego życia i
zmartwychwstania, silniejszego niż śmierć. Nie trzeba wspinać się na Himalaje ani
lecieć na Marsa, by przezwyciężyć śmierć i dostąpić udziału w życiu Boga. Wystarczy
spożyć kawałek chleba, wyznawszy uprzednio swoje grzechy.
Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia Was radością, miłością
i pokojem serca, oraz niech błogosławi Waszym rodzinom.
Wszystkim Czytelnikom „Informatora” życzenia składa
REDAKCJA

OGŁOSZENIA
1. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tj. 7 kwietnia br. zapraszam dzieci I Komun.
na spotkanie po Mszy św. o godz. 12.00.
2. Przypominam, że dziś i jutro nie ma Mszy św. wieczornej.
3. Składam „Bóg zapłać” za udekorowanie Grobu P. Jezusa i kościoła firmie
P. Marzyjanek i P. Czesławowi.
4. W najbliższy czwartek zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św.
i adorację na godz. 18.00
5. W piątek przeżywamy I piątek miesiąca. Dlatego zapraszamy do Sakr. Pojedn.
od godz. 17.15. Po Mszy św. spotkanie dla Dziecięcego i Młodzieżowego Koła
Żywego Róż. w Oratorium.
6. Na koniec pragnę gorąco podziękować całej asyście procesyjnej łącznie z druhami
OSP w Czerniewicach za ubogacenie liturgii.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Arkadiusz Dziuda, kaw. z Białynina i Marta Piotrowska, panna z par. tutejszej;
Dominik Wieteska, kaw. z Kanic i Edyta Cukier, panna z parafii tutejszej;
Dawid Pęczek, kaw. z par. Witków i Weronika Jóźwik, panna z par. tutejszej.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Dwa tempa
Pomału się zakochiwałem,
Odkochiwałem
Cwałem!
Jan Sztaudynger

KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział drugi
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI

/cd./ OBJAWIENIE BOŻE

15. Komu powierzony jest depozyt wiary?
Depozyt wiary został powierzony przez Apostołów całemu Kościołowi. Cały Lud Boży,
dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, podtrzymywany przez Ducha Świętego i
prowadzony przez Urząd Nauczycielski Kościoła przyjmuje dar Objawienia Bożego,
wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyje. 84-91; 94; 99
16. Do kogo należy autentyczna interpretacja depozytu wiary?
Zadanie autentycznego wyjaśniania depozytu wiary powierzone zostało samemu tylko
żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, to znaczy następcy Piotra, Biskupowi
Rzymu, i biskupom pozostającym z nim w komunii. Do Urzędu Nauczycielskiego,
który w przekazywaniu słowa Bożego posiada pewny charyzmat prawdy, należy także
definiowanie dogmatów, które są sformułowaniami prawd zawartych w Objawieniu;
władza ta rozciąga się także na prawdy mające z Objawieniem konieczny związek. 8590; 100 /cdn./

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 01. 04. 2013

9.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka oraz Juliannę i Jana Marczyńskich;
+Jana Żelazka /greg.1/.
12.00 Za +Józefa Szymczaka;
+Feliksa, Jana i Marylę Konarskich.
WTOREK 02. 04. 2013

9.00 Za +Jana Żelazka /greg.2/.
ŚRODA 03. 04. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jana Żelazka /greg.3/;
+Mariannę Kotynia /int. popogrzebowa/;
+Józefa Grzelkę /int. od siostry Heleny z rodziną/;
+Jacka Sygitowicza.
CZWARTEK 04. 04. 2013

18.00 Czcicieli o. Pio. O pokój w Ziemi Świętej /int. Koła Żyw. Różańca o. Pio/;
Za +Jana Żelazka /greg.4/.
PIĄTEK 05. 04. 2013

18.00 Za +Jana Żelazka /greg.5/.
SOBOTA 06. 04. 2013

17.00 Ślub – Ewelina Bodera i Piotr Szymański.
18.00 Za +Jana Żelazka /greg.6/.
NIEDZIELA 07. 04. 2013
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

9.00 Za +Zofię i Jana Skonecznych oraz Antoninę i Mariana Pawlaków;
+Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich, Helenę Banasiak
oraz Tadeusza Michalaka;
+Mieczysława Żegnałka w 20 rocz. śmierci, Janinę, Jana i Elżbietę
Żegnałków, cr. Żegnałków oraz małżonków Walczaków;
+Wandę i Tadeusza Wojtkiewiczów;
+Jana Żelazka /greg.7/;
+Lucynę Badełek /int. od syna Grzegorza z rodziną/;
+Mariana Galińskiego;
+Janinę Duczek /int. od syna z rodziną/;
+Bogdana Żyłkę /int. od brata Edmunda z rodziną/;
+Zofię Kryczka /int. od córki Marii z rodziną/;
+Kazimierza Błąkałę /int. od żony/;
+Józefa w 2 rocz. śmierci i Wiesława Dąbrowskich oraz Barbarę i Zbigniewa
Włodarczyków;
+Irenę Sierota i Ryszarda Skonecznego;
+Józefę, Konstantego i Stanisława Skorupińskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Julci i jej rodziców;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Marcina z racji 16 rocznicy
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Stefana Wasiaka w 33 rocz. śmierci i cr. Wasiaków;
+Henryka Kwiatkowskiego w 8 rocz. śmierci oraz cr. Skonecznych
i Kwiatkowskich.

