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13.03. Watykan - Papież Franciszek ogłosił w piątek, w drugą rocznicę swego wyboru
Nadzwyczajny Rok Święty dedykowany miłosierdziu.
Ceremonia ogłoszenia papieskiej bulli odbyła się w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego,
obchodzonej – na mocy decyzji św. Jana Pawła II z 2000 r. – w drugą Niedzielę
Wielkanocną. Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia rozpocznie się w całym Kościele
katolickim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br.
i potrwa do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016. Franciszek
przekazał też przedstawicielom Kościoła na wszystkich kontynentach egzemplarze bulli
„Misericordiae vultus”, ogłaszającej Rok Miłosierdzia /cd. str. 3/.
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Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam".
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu
coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,
u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do
nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego".

Zmartwychwstały, stając przed niewiastami, mówi: „Witajcie", przychodząc do
apostołów pozdrawia ich: „Pokój wam". W tym rozróżnieniu objawia się ważna prawda
o miłości Zmartwychwstałego.
Niewiasty to symbol tych, którzy idą za Jezusem drogą miłości. Niepowołane
słowem, kierują się po prostu porywem serca. Miłość pozwala im służyć Chrystusowi
całym sobą; wytrwać pod krzyżem do końca. Na czele z Maryją.
Apostołowie są dla nas symbolem ludzi, którzy zostali wezwani, starają się
odpowiedzieć na powołanie i idą za Jezusem. Idą za Nim, ale równocześnie realizują swoją
wizję życia, swoje ambicje. Chcąc nie chcąc, używają Jezusa do swoich planów. Dla nich
krzyż jest ciężarem nie do uniesienia. Brak jedności serc z Jezusem prowadzi ich do
tragedii zaparcia się i zdrady. Po śmierci Jezusa pozostaje w nich gorycz. Daje ona znać
o sobie także przy spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Dlatego Jezus mówi: „Pokój wam" nie przyszedłem, aby was potępić za odstępstwo i brak wiary, głupotę i naiwność,
przyszedłem przynieść wam pojednanie z Ojcem. Bóg nie chce z nami walczyć. Ogłasza
pokój.
On, Zmartwychwstały, oświeca ich umysły, to znaczy nawraca. Daje się poznać,
byśmy odzyskali swoją godność. Godność tych, którzy w Chrystusie już zwyciężyli grzech.
Grzech już nie ma nad nami władzy.
Chrystus pragnie prowadzić każdego z nas drogą miłości, chce serc rozmiłowanych
w Nim. Chce także, byśmy wracali na tę drogę, jak apostołowie, którzy doświadczywszy
Bożego Miłosierdzia, z wielką pasją dzielili się darem, który sami dostali od
Zmartwychwstałego, wzywając: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze
zostały zgładzone".

OGŁOSZENIA

1. W piątek, 24 kwietnia br. po Mszy św. wieczornej odbędzie się w plebanii spotkanie
ostatnie II grupy przygotowujących się do bierzmowania, a w sobotę 25.04.2015 r.
o godz. 9:30 – egzamin dopuszczający do sakramentu.
2. W niedzielę, 26 kwietnia br. w godz. od 9:00 do 14:00 w budynku Zespołu Szkół
w Czerniewicach będzie odbywał się pobór krwi od honorowych krwiodawców.
3. W dzisiejszą niedzielę przypada trzecia niedziela miesiąca, dlatego będzie możliwość
dokonania wpłat do radnych na listę.
4. W dniu dzisiejszym zbierane są do puszek ofiary na obsługę Światowych Dni Młodzieży
w naszej Diecezji.
5. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1257 zł. Bóg
zapłać!
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Julię i Nikolę Świderek - ochrzczone dzieci oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pewien proboszcz często zakładał się ze swoim wikarym. Na ogół przegrywał i to coraz
wyższe stawki. W końcu poprosił o interwencję swego biskupa, któremu wikary obiecał
poprawę. Ale w czasie rozmowy cały czas zerkał na prawą stopę biskupa.
- Dlaczego mi się ksiądz tak przygląda? - dopytywał się biskup.
- Bo ma ksiądz biskup opuchniętą nogę - odrzekł wikary.
- Ale co też ksiądz opowiada! - obruszył się biskup.
- To się załóżmy o butelkę dobrego wina, że jednak jest opuchnięta - zaproponował wikary.
Na co biskup zdjął but i skarpetkę, a następnie obwieścił, że właśnie wygrał zakład.
Zadzwonił potem do proboszcza, mówiąc, że oduczył wikarego zakładów, bo wygrał od
niego butelkę dobrego wina, ściągając but i skarpetę.
- A ze mną założył się wcześniej o całą skrzynkę, że biskup stanie przed nim w jednym
bucie - jęknął proboszcz.
/Cd. ze str. 1/ W bulli obwieszczającej decyzję o ogłoszeniu Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia papież Franciszek wezwał wszystkich do autentycznego nawrócenia i zejścia
z drogi przemocy i korupcji, którą nazwał "zgniłą raną społeczeństwa". Żarliwy apel
o zmianę życia skierował do przestępców. Franciszek w pierwszej kolejności wymienił
ludzi, którzy należą do wszelkich grup przestępczych. - Dla waszego dobra proszę was
o zmianę życia - zaapelował. - Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę myślenia, że życie
zależy od pieniędzy i że wobec nich wszystko inne staje się pozbawione wartości
i godności - dodał. Dla wszystkich wcześniej czy później, nadejdzie sąd Boży, przed
którym nikt nie może uciec - oświadczył.
To samo wezwanie o nawrócenie skierował Franciszek do "osób wspierających bądź
współuczestniczących w korupcji". - Ta zgniła rana społeczeństwa jest ciężkim grzechem,
który woła o pomstę do nieba. Korupcję uznał za "uporczywe pozostawanie w grzechu, by
zastąpić Boga iluzją pieniądza, jako formy władzy". Zdaniem Franciszka, jeśli nie prowadzi
się walki z korupcją, "wcześniej czy później staje się jej wspólnikiem" /pełny tekst bulli
znajduje się pod odnośnikiem na stronie parafii//.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 20. 04. 2015 r.

7:30 – za + Zofię Sowik w 1 roczn. śmierci.
WTOREK, 21. 04. 2015 r.

7:30 – za + Cecylię Woźniak (int. od rodz. Szymańskich).
ŚRODA, 22. 04. 2015 r.

18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 24 czerwca 2015 r./:
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Michała Kościechy
w 1 roczn. urodzin, dla Oliwki w 8 rocz. urodzin oraz ich rodziców;
za + Henrykę Kwiatkowską w 1 roczn. śm. (int. od dzieci);
+ Jerzego Gierańczyka, teściów Gierańczyków, Stefanię Wojtczak,
Ewę Skrzypek, Bogusława Banasiaka, Lucjana Tworskiego;
+ Stefana Chudego w 3 roczn. śm. jego rodziców oraz Mariannę,
Stanisława i Jana Kupidurów, zm. c.r. Kupidurów i Chudych.
CZWARTEK, 23. 04. 2015r.

7:30 – za + Adama Krzysztofa Starucha w m-c po pogrzebie (int. od ucz. pogrzebu).
PIĄTEK, 24. 04. 2015 r.

18:00 – za + Anielę Cecylię Kącką (int. od dzieci z rodzinami).
SOBOTA, 25. 04. 2015 r.

18:00 – za + 1) za + Adama Krzysztofa Staruch (int. od kolegi Kazimierza z Annopola);
2) Kazimierza Sochę (int. od siostry Anny).
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26. 04. 2015 r.

9:00 – za + Wacława Bisa, Andrzeja Szczęsnego, zm. c.r. Bisów i Wieczorków.
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Patrycji Skonecznej
z ok. 18 roczn. urodzin.
18:00 – za + Mariannę i Stanisława Włodarczyków oraz Kazimierza Kaliskiego,
Edwarda Szymańskiego i Zofię Michalak.

