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01 listopada 2013 roku wierni zgromadzili się przy grobach swoich zmarłych na
cmentarzu w Czerniewicach, by uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przez Ks.
Kanonika K. Osińskiego z nowej kaplicy cmentarnej. Wcześniej odbyła się ceremonia
poświęcenia tej kaplicy.
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EWANGELIA NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Łk 19,1-10

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie
zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem
miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheuszu,
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z
pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: "Do grzesznika
poszedł w gościnę".
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł
do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".
Dzisiejsze czytanie z Księgi Mądrości to jedna z piękniejszych kart Starego
Testamentu: „Miłujesz, Panie, wszystkie stworzenia... nad wszystkim masz litość... to
wszystko twoje, miłośniku życia!” Bóg – wielki i potężny, i świat - tak mały wobec
Boga. A przecież Bóg ten świat ukochał. Dlatego nie powinno być lęku w człowieku.
Dlatego straszenie Bogiem rozmija się z prawdą o Nim. Dlatego z psalmistą
podejmujemy pełną ufności pieśń: „Pan jest łagodny i miłosierny... Pan jest dobry dla
wszystkich. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu!” Ten sam motyw podejmuje Apostoł
Paweł, gdy powiada: „Nie dajcie się zastraszyć!” Ale Paweł wie, że nadejdzie kiedyś
„Dzień Pański”, dzień sądu. Wie, i nieraz w swoich listach przypomina, że człowiek
będzie musiał zdać sprawę wobec Boga ze wszystkich swoich czynów (2 Kor 5,10).
Świadomość tego nie paraliżuje Apostoła. I nie tylko jego. Chrześcijanin to przecież
człowiek Ewangelii, dobrej i radosnej nowiny o Bogu, który jest Ojcem i Przyjacielem.
Wymagającym i kochającym zarazem.
KOMPENDIUM
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Rozdział pierwszy
/CD / WIERZĘ W BOGA OJCA

78. Co uczynił Bóg po popełnieniu pierwszego grzechu?
Po pierwszym grzechu świat został zalany grzechami, lecz Bóg nie opuścił człowieka, lecz
przeciwnie, zapowiedział mu w tajemniczy sposób - w "Protoewangelii" (Rdz 3,15) zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Jest to pierwsza zapowiedź Mesjasza
Odkupiciela. Z tej racji upadek pierwszych ludzi nazywany jest niekiedy szczęśliwą winą,
skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel (Liturgia Wigilii Paschalnej). 410-412; 420
/cd.str.3/

OGŁOSZENIA
1. Czcicieli i sympatyków o. Pio zapraszam na Mszę św. w najbliższy czwartek
o godz. 16.00.
2. Przypominam ministrantom z gimnazjum, że na Turniej Piłki Halowej w Lubochni
wyjeżdżamy w sobotę, tj. 9 listopada o godz. 8.00 z placu JP II.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Marka Kozłowskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Jak byłem mały, to bałem się ciemności.
Teraz jak widzę rachunek za prąd, to zaczynam bać się światła.
Rozdział drugi
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

79. Czym jest Dobra Nowina głoszona człowiekowi?
Jest ona zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, "Syna Boga żywego" (Mt 16,16), umarłego i
zmartwychwstałego. W czasach króla Heroda i cezara Augusta Bóg wypełnił obietnice
dane Abrahamowi i jego potomstwu, posyłając "Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4,4-5). 422-424
80. W jaki sposób rozpowszechnia się Dobra Nowina?
Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Jezusa Chrystusa, aby
doprowadzić ludzi do wiary w Niego. Także dzisiaj, z tego przenikniętego miłością
poznania Chrystusa, rodzi się pragnienie ewangelizacji i katechizacji, to jest nauczania o
Chrystusie, odkrywania w Osobie Chrystusa całego odwiecznego zamysłu Bożego,
doprowadzenia ludzkości do komunii z Jezusem. 425-429
.
"I W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO"

81. Co oznacza imię "Jezus"?
Imię "Jezus", nadane przez anioła w chwili Zwiastowania, oznacza "Bóg zbawia". Wyraża
ono zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie: "On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów" (Mt 1,21). Św. Piotr stwierdza, że "nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12). 430-435; 452
82. Dlaczego Jezus został nazwany "Chrystusem"?
"Chrystus" po grecku, "Mesjasz" po hebrajsku, oznacza "namaszczony". Jezus jest
Chrystusem, ponieważ został poświęcony przez Boga i namaszczony Duchem Świętym dla
urzeczywistnienia odkupieńczej misji. Jest Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela,
posłanym na świat przez Ojca. Jezus przyjął tytuł Mesjasza, odsłaniając prawdziwą jego
treść: "który z nieba zstąpił" (J 3,13), ukrzyżowany, potem zmartwychwstały, jest On
cierpiącym Sługą, aby "dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). Od słowa Chrystus
pochodzi nazwa chrześcijanie. 436-440; 453 /cd. str. 4/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 04. 11. 2013

9.00 …….
WTOREK 05. 11. 2013

16.00 Za +Juliannę i Andrzeja Haraśnych oraz Mariannę, Józefa, Andrzeja,
Antoninę i Mariana Pawlaków.
ŚRODA 06. 11. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Barbarę w 27 rocz. śmierci, Janinę, Władysława, Jana i Henryka Sowików;
+Sławomira Szuwart /int. popogrzebowa/;
+Genowefę Sikora /int. od rodziny Miniatorskich/;
+Andrzeja Sobiesiaka /int. od żony z dziećmi/;
+Zofię i Jana Skonecznych oraz zm. z rodziny Skonecznych;
+Helenę Tus w rocz. śmierci i Jana oraz zm. z rodziny Bolejków i Tusów.
CZWARTEK 07. 11. 2013

16.00 Czcicieli o. Pio. W intencjach Maryjnych / int. KŻR o. Pio/.
PIĄTEK 08. 11. 2013

16.00 Za +Jana, Mariannę i Zofię Skonecznych.
SOBOTA 09. 11. 2013

16.00 Ślub – Justyna Jacak i Norbert Karpiński.
17.00 Za +Józefę Cabała / int. od rodziny Brachów/.
NIEDZIELA 10. 11. 2013

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli z racji okrągłej rocz. urodzin
oraz Marcina z racji imienin.
16.00 Za +Janusza Kaczmarczyka w 8 rocz. śmierci.
83. W jakim sensie Jesus jest "Jednorodzonym Synem Bożym"?
Jest nim w sensie jedynym i doskonałym. W chwili Chrztu i Przemienienia głos Ojca
określa Go jako swego "Syna umiłowanego". Sam Jezus przedstawiając siebie jako Syna,
który zna Ojca (por. Mt 11,27), potwierdza swoją jedyną i wieczną relację do Boga, swego
Ojca. On jest jedynym Synem Ojca (1J 2,23), drugą Osobą Trójcy Świętej. Stanowiło to
centrum przepowiadania apostolskiego: Apostołowie mogli oglądać "Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca" (J 1,14). 441-445; 454
84. Co oznacza tytuł "Pana"?
Imię "Pan" oznacza w Biblii Boskie panowanie. Jezus przypisuje sobie ten tytuł i objawia
swoją Boską najwyższą władzę przez znaki swego panowania nad naturą, nad chorobami,
nad demonami, nad grzechem i śmiercią, przede wszystkim w Zmartwychwstaniu. Pierwsze
wyznania wiary Kościoła stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu
przysługują także Jezusowi: Bóg "darował Mu imię ponad wszelkie imię" (Flp 2,9). Jest On
Panem świata i historii; wyłącznie Jemu człowiek może w sposób absolutny poddać swą
osobistą wolność. 446-451; 455 /cdn./

