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

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

50 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Naśladowanie Chrystusa jest wymagające. Oznacza wpatrywanie się w Jezusa,
poznawanie Go z bliska, wsłuchiwanie się w Jego Słowo i spotykanie się z Nim w
sakramentach, dostosowywanie własnej woli do Jego woli. To prawdziwa szkoła
formacji dla wszystkich, którzy przygotowują się do posługi kapłańskiej czy do życia
konsekrowanego, pod kierunkiem właściwych władz kościelnych
/na zdj. kleryk - Tomek/.
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J 10, 27-30

Jezus daje swoim owcom życie wieczne.
Jezus powiedział: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja
daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

Zmartwychwstały Chrystus przynosi ludzkości dar najcenniejszy. Wyraża on
nieskończoną miłość Boga do człowieka. Stąd wielkość tego daru jest
niewypowiedziana, a jego trwałość nieprzemijająca. To dar życia wiecznego. Szczęście
wieczne nie może karmić nadziei tylko indywidualnego człowieka. Obietnica daru
wieczności musi stanowić treść ogłoszoną przez niego innym. Otwarci na
najcenniejszy dar, wskazujmy na niego naszym bliźnim, zwłaszcza zaś zwiastujmy go
tym, którym pojęcie życia wiecznego wykrzywiły, albo odebrały, niektóre współczesne
poglądy, filozofie i praktyki, prawdziwemu chrześcijaństwu zupełnie obce.

KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział trzeci
CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU

WIERZĘ

27. Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga?
Oznacza przylgnąć osobowo do Boga przez całkowite powierzenie się Mu i uznać całą
prawdę, którą On objawił, ponieważ Bóg jest Prawdą. Oznacza wierzyć w jednego Boga w
trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 150-152; 176-178
28. Jakie są charakterystyczne cechy wiary?
Wiara jest bezinteresownym darem Boga, dostępnym dla wszystkich, którzy o niego
pokornie proszą, i cnotą nadprzyrodzoną, konieczna do zbawienia. Akt wiary jest aktem
ludzkim, to jest aktem rozumu, przyjmującego za prawdę Bożą z nakazu woli, poruszonej
łaską przez Boga. Wiara jest ponadto pewna, ponieważ opiera się na samym słowie Boga,
działa "przez miłość" (Ga 5,6), i znajduje się w ciągłym wzroście, w szczególności dzięki
słuchaniu słowa Bożego i modlitwie. Wiara pozwala nam w sposób uprzedzający doznawać
radości niebieskiej. 153-165; 179-180; 183-184
29. Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem?
Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność
między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od Boga. Ten sam Bóg
udziela człowiekowi wiary i daje światło rozumu. 159 /cd. str.3/
Zrozum, abyś uwierzył: uwierz, abyś głębiej zrozumiał (św. Augustyn).

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam przygotowujących się do Sakr. Małżeństwa na IV spotkanie Kursu
Przedmałżeńskiego w piątek, tj. 26 kwietnia br. na godz. 19.00.
2. Zapraszamy dzieci I Komunijne wraz z rodzicami na spotkanie 28 kwietnia po
Mszy św. o godz. 9.00.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Maję Antkowicz i Wiktorię Szymańską - niech Bóg prowadzi je przez życie drogą
wiary, prawdy i miłości.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Krystian Płocki, kaw. z par. tutejszej i Marta Ambrozik, panna z Chociwia;
Wojciech Gessek, kaw. z Głuchowa i Anna Zglińska, panna z par. tutejszej;
Andrzej Brachacz, kaw. z Piotrkowi Tryb. i Dagmara Jarzębska, panna z par. tut.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Władysław Włodarczyk i śp. Stanisław Staszewski - pokój ich duszom.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Negocjacje z Bogiem kończą się nieraz zawarciem układu z diabłem.
***
Zakłamanym prawda nie po myśli.
Zbigniew Jan Waydyk
WIERZYMY

30. Dlaczego wiara jest jednocześnie aktem osobowym i eklezjalnym?
Wiara jest aktem osobowym, ponieważ jest wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę
Boga, który się objawia. Ale jednocześnie jest aktem eklezjalnym, który się wyraża w
wyznaniu: "wierzymy". W rzeczywistości to Kościół wierzy: dzięki łasce Ducha Świętego
wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi naszą wiarę. Dlatego Kościół jest
Matką i Nauczycielką wszystkich wierzących. 166-169; 181
Nie może mieć Boga jako Ojca, kto nie ma Kościoła jako Matki (św. Cyprian).
31. Dlaczego potrzebne są formuły wiary?
Formuły wiary są potrzebne, ponieważ pozwalają nam wyrażać i przekazywać wiarę,
celebrować ją we wspólnocie, przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią żyć, posługując się
wspólnym językiem. 170-171
32. W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna?
Chociaż Kościół składa się z ludzi o różnych językach, kulturach i obrzędach, nie przestaje
wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej od jednego Pana i przekazanej przez jedną
apostolską Tradycję. Wyznaje wiarę w jednego Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego - i
wskazuje jedną drogę zbawienia. Dlatego wierzymy jedną duszą i jednym sercem we
wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, i co Kościół podaje
do wierzenia jako objawione przez Boga. 172-175; 182 /cdn./.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 22. 04. 2013

18.00 Za +Jana Żelazka /greg.22/.
WTOREK 23. 04. 2013

9.00 Za +Jana Żelazka /greg.23/.
ŚRODA 24. 04. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jana Żelazka /greg.24/;
+Jana w 2 rocz. śmierci, Józefa i Julię Szczur;
+Stefana Chudego w 1 rocz. śmierci, jego rodziców, Mariannę, Stanisława
i Jana Kupidurów, cr. Kupidurów i Chudych;
+Mariannę Kotynia /int. od syna Pawła z rodziną/;
+Ignacego i Krzysztofa Cabałów, cr. Cabałów i Sołtysiaków;
+Leona i Stanisława Dąbrowskich, Jadwigę, Krystynę i Czesława
Boneckich oraz Jana Szczepańskiego;
+Zbigniewa Rybaka oraz dziadków Rybaków i Sipaków;
+Kazimierę Klamżyńską /int. popogrzebowa/.
CZWARTEK 25. 04. 2013

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Zbigniewa w 4 rocz. ślubu
i ich dzieci.
Za +Jana Żelazka /greg.25/.
PIĄTEK 26. 04. 2013

18.00 Za +Jana Żelazka /greg.26/.
SOBOTA 27. 04. 2013

16.00 Ślub – Dagmara Jarzębska i Andrzej Brachacz.
17.00 Ślub – Edyta Cukier i Dominik Wieteska.
18.00 Ślub – Anna Zglińska i Wojciech Gessek.
Za +Jana Żelazka /greg.27/.
NIEDZIELA 28. 04. 2013

9.00 Za +Wacława Bisa;
+Jana Żelazka /greg.28/;
+Irenę i Kazimierza Kocików oraz cr. Rybaków i Kocików;
+Jana i Krystynę Woźniak;
+Jana, Stanisławę, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich;
+Władysława Włodarczyka /int. od pracowników firmy „Włodarczyk”/.
12.00 Za Parafian.
O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Arkadiusza Sobczaków
w 25 rocz. ślubu /int. od córek/.
18.00 Za +Agnieszkę i Józefa Miazga oraz Zofię i Stanisława Jasnowskich.

