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WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII /cd/

Wielka Sobota W tym dniu święci się pokarmy. Przez święcenie pokarmów, Kościół
błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło
nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów,
że jest naprawdę żywym człowiekiem.
Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus Cała
dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia,
pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią główną treść
kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania
Chrystusa jest Procesja Rezurekcyjna.
Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św.
Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem.
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EWANGELIA NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
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Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
"Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane".
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!". Ale on rzekł do nich:
"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie
rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan
mój i Bóg mój!"
Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Słowa Ewangelii o niedowierzającym Tomaszu, któremu Jezus pozwala dotknąć
Swych ran, możemy odczytać jako Miłosierdzie wobec tych, którzy byli przed nami, wobec
tych, którzy są teraz, wobec tych, którzy przyjdą po nas, wobec tych wszystkich, którzy nie
widząc Boga wierzą w Niego. Albowiem: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”
Bóg dobrze zna słabość natury ludzkiej i chce nas przed nią bronić. Czyż to nie
ironia? Bronić nas przed nami samymi. Dlatego też już w wieczór Zmartwychwstania Jezus
wylał na Apostołów Ducha Świętego, mówiąc im równocześnie „Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” Apostołom dał moc
odpuszczania grzechów, nam dał spowiedź jako oręż do walki z grzechami. Czyż można
wątpić w Jego Miłosierdzie i Miłość?
Jezu Chryste Zmartwychwstały, Nauczycielu, pomóż nam pojąć głębię Bożego
Miłosierdzia, byśmy mogli trafić do Domu Ojca.

OGŁOSZENIA

1. Osoby, które przygotowują się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
i chcą odbyć kurs przedmałżeński, proszone są o zgłoszenie się do ks. proboszcza do
końca tygodnia.
2. W piątek, 10 kwietnia br. po Mszy św. wieczornej odbędzie się w plebanii spotkanie III
grupy przygotowujących się do bierzmowania. W niedzielę, 12 kwietnia br. po Mszy
św. wieczornej odbędzie się spotkanie wszystkich grup w kościele.
3. W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
W kościele będziemy ją odmawiać po Mszy św. południowej w Poniedziałek
Wielkanocny oraz po Mszach św. od wtorku do soboty przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego.
4. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do naszej
parafialnej celebracji Triduum Paschalnego. Bóg zapłać za wysprzątanie świątyni,
pomoc w przygotowaniu ciemnicy i grobu, ministrantom i panu Czesławowi za posługę
przy ołtarzu oraz panu Mateuszowi za oprawę muzyczną celebracji, a także wszystkim,
którzy włączyli się w adorację Najświętszego Sakramentu i procesję rezurekcyjną.
5. W Poniedziałek Wielkanocny ofiary złożone na tacę przeznaczone są na utrzymanie
diecezjalnego Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie, a w przyszłą niedzielę będziemy
zbierać do puszek ofiary na Caritas.
6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1346,70 zł.
Bóg zapłać!

UŚMIECHNIJ SIĘ

Do ciężko rannego w wypadku podchodzi ksiądz:
- Czy wierzysz w Boga?
- Chłopie, ja umieram, a tobie się na zagadki zbiera?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, W OKTAWIE WIELKANOCY 06. 04. 2015 r.

9:00 – za + Zofię i Czesława Matysiaków, Zbigniewa, Michalinę i Józefa Wojtyś.
12:00 – 1) za + Mariusza Michalaka w 8 roczn. śmierci;
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 23 Msza św. gregoriańska.
WTOREK, W OKTAWIE WIELKANOCY 07. 04. 2015 r.

7:30 – 1) za + Ryszarda Sygitowicza, 24 Msza św. gregoriańska;
2) wolna intencja.
ŚRODA, W OKTAWIE WIELKANOCY

08. 04. 2015 r.

18:00 – 1) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 10 czerwca 2015 r./:
o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i umocnienie w cierpieniu dla
Heleny Porczyk, Jadwigi Szymańskiej, Reginy Wojtyło, Marianny
Wonsowicz, Genowefy Matysiak, Zofii Jacak, Pauliny Socha, Marianny
Staruch, Marianny Szczur, Zofii Kwiatkowskiej, Marianny Sygitowicz,
Janiny Kwiatkowskiej, Juliana Gwiazdowicza, Heleny Dębiec, Stanisława
Filipczaka, Kazimiery Rybak, Stanisława Żelasek, Marianny Żelasek,
Genowefy Rosłaniec;
za + Mariannę Piotrowską (int. od uczestników pogrz.);
+ Sebastiana Kaczmarka (int. od chrześniaka i rodz. Sobczaków).
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 25 Msza św. gregoriańska.
CZWARTEK, W OKTAWIE WIELKANOCY 09. 04. 2015r.

7:30 – 1) za + Ryszarda Sygitowicza, 26 Msza św. gregoriańska
2) Int. czcicieli o.Pio - o łaskę nawrócenia i przemiany serca dla grzeszników
/int. KŻ Różaca o Pio/.
PIĄTEK, W OKTAWIE WIELKANOCY 10. 04. 2015 r.

18:00 – 1) za + Stefana Rudnickiego (int. od żony);
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 27 Msza św. gregoriańska.
SOBOTA, W OKTAWIE WIELKANOCY 11. 04. 2015 r.

18:00 – 1) za + Henryka Grzelkę (int. od chrześnicy Małgorzaty);
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 28 Msza św. gregoriańska.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 12. 04. 2015 r.

9:00 – za zmarłych Parafian - wypominkowa
12:00 – 1) za + Agnieszkę i Stanisława Miniaków oraz zm. c.r. Koprów i Miniaków;
2) za + Ryszarda Sygitowicza, 29 Msza św. gregoriańska.
18:00 – 1) za + Władysława w 2 roczn. śm., Juliannę i Jana Włodarczyków oraz
Mariannę, Józefa i Mariana Wjciaków;
2) za + Henryka Kwiatkowskiego w 10 roczn. śm.

W tym wspaniałym Dniu życzymy radości oraz chrześcijańskiego,
paschalnego optymizmu.
Życzenia składa redakcja

