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L it ur g ic z n e g o

2 IV Św. Franciszek z Paoli, pustelnik. Ur odził się w 1416 roku. Pochodził z ubogiej rodziny w Kalabrii. Mając kilkanaście lat udał się na
pustkowie i podjął życie eremity. Jego asceza, gorliwość sprawiły, że
zaczęli przybywać do niego uczniowie. z myślą o nich założył klasztor
i nazwał ich "braćmi najmniejszymi" minimi. Wezwany do Francji przez
umierającego Ludwika XI, wywarł na nim i na otoczeniu niezapomniane
wrażenie. Został doradcą Karola VIII. Jako asceta wzorował się na doświadczeniach ojców pustyni. Umarł 2 kwietnia 1507 roku w Tours.
Beatyfikowany w 1513 roku, kanonizowany w 1519. Św. Franciszek (de
Paula) jest głównym patronem Królestwa Neapolu, Sycylii, Kalabrii.
Podanie głosi, że kiedy statek nie chciał zabrać Świętego na Sycylię,
gdzie miał założyć nowy klasztor, przepłynął z Italii na tę wyspę na
swoim płaszczu. Patron włoskich marynarzy.
4 IV Św. Izydor z Sewilli, biskup, doktor Kościoła. Ur odził się około
560 roku w Kartaginie. Pochodził z rodziny, która dała Kościołowi dzieci wyniesione do chwały ołtarzy św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci
św. Izydora, oraz św. Florentynę ich siostrę. Wychowywał się i kształcił
u boku swego starszego brata Leonarda, biskupa Sewilli. Po jego śmierci
objął biskupstwo. Podjął wysiłek odnowy Kościoła. Kierował synodami
w Sewilli (619), w Toledo (633), które m. in. ułożyły symbol wiary
odmawiany w Hiszpanii oraz ujednoliciły liturgię. Fundator kościołów,
klasztorów, szkół, bibliotek. Zabiegał o podniesienie poziomu intelektualnego i duchowego kleru. Był znakomitym pisarzem. Pozostawił po
sobie bogatą spuściznę literacką. Jego największym dziełem jest dwudziestotomowy "Codex etimologiarum" pierwsza próba naukowej encyklopedii, synteza wiedzy, jaką posiadano za jego czasów. Zapamiętano
go jako człowieka wyjątkowego miłosierdzia. Zmarł 4 kwietnia 636
roku. Kanonizowany w 1598 roku. Innocenty XIII ogłosił go doktorem
Kościoła (1722). Jest patronem Hiszpanii, Sewilli.
5 IV Bł. Julian(n)a z Mont Cornillon, pustelnica. Ur odziła się w 1192
roku w Retinne. Po śmierci rodziców zostaje oddana do konwentu sióstr
augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstępuje do tej zakonnej wspólnoty. Podczas pobytu w klasztorze doznaje wizji
mistycznych. Pod ich wpływem, już jako przełożona, wystąpiła do miejscowego biskupa o wprowadzenie święta Bożego
Ciała. Po raz pierwszy obchodzono to święto w 1247 r.
w Liege. Miejscowy archidiakon, Jakub Pantaleon, był szczególnym orędownikiem nabożeństwa do Ciała i Krwi Chrystusa. Kiedy został papieżem, przyjmując imię Urbana IV,
wprowadził święto Bożego Ciała jako obowiązujące w całym
Kościele. Bł. Juliana nie doczekała tego faktu. Usunięta
z funkcji przełożonej spędziła resztę życia jako rekluza pustelnica zamurowana w swej celi. Zmarła w dniu, który przepowiedziała: 5 kwietnia 1258 roku.
8 IV Św. Dionizy, biskup, męczennik († 180). Dionizy był biskupem
w Koryncie. Autor siedmiu listów katolickich, m. in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety.
Są one źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego chrześcijaństwa. Św. Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Informację o
nim czerpiemy z pism św. Hieronima i Euzebiusza z Cezarei. Krzyżowcy w połowie XIII wieku przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu
i oddali pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.
Por: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/zwiastowanie.html
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i
wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do
kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze
groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was
do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
DRUGIE CZYTANIE
.Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian: Br acia: Ci, któr zy według ciała żyją, Bogu
podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według
ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego,
ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was
mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu
na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek
usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego,
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił
Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego
Ducha.
Oto Słowo Boże.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Słowo Boże
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.
Chwała Tobie, Słowo Boże

2 KWIETNIA 2017r.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie,
oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale
ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i
Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez
dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech
dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła
do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek
byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu
ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to
choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go
położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i
zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak
go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy
Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł
sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział:
«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do
Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech
dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i
rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja
wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze
względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby
uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy,
zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu
chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do
Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w
Niego.
Oto słowo Pańskie.
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7.00 INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
8.30 + Łukasza Fijałkowskiego
10.00 + Adelę Ludwika Stanisława Ostrowskich, i zm. z rodziny oraz zm. z rodziny Smoleń.
11.30 +Henrykę Leona Sumińskich i zm z
rodz
13.00 ZA PARAFIAN
16.00 +Jerzego w 5 r.śm. Ignacego i Genowefę
Mariańskich
18.00 + Jerzego Granuszewskiego w 22 r. śm
PONIEDZIAŁEK 3.04.2017
7.00 + Ryszarda Możdżyńskiego
7.00 +Janinę Jankowiak
7.00 +Ryszarda Samborskiego w 4 r.śm
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Stanisława Trojanowskiego
WTOREK 4.04.2017
7.00 + Katarzynę Mietiułka i zm z rodz
7.00 + Wacławę Wiernicką w 10 r.śm.
7.00 + Kazimierza Sączała i zm z rodziny
18.00 + Ryszarda Małgorzatę i Zbigniewa
Wodyńskich
18.00 +
ŚRODA 5.04.2017
7.00 + Bogdana Przybysza
7.00 + Cecylię Cytryniak pp.
7.00 + Olgę Onik pp.
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 +

CZWARTEK 6.04.2017
7.00 +
7.00 + Marię Gosińską pp.
7.00 +Zygmunta Dębskiego pp.
18.00 + Marię Obudzińską w 2 r.śm.
PIĄTEK 7.04.2017
7.00 + Leokadię Affek pp.
7.00 + Stefanię Józefa i Tadeusza Czesuła
7.00 O uzdrowienie na duszy i ciele dla Wacławy
18.00 + Grzegorza Czarneckiego w 15 r.śm. i
zm. z rodziny Padłów i Czarnieckich
SOBOTA 8.04.2017
7.00 + Stanisława Cyrankowskiego w 10 r.śm.
7.00 + Stefanię w 1 r.śm., Władysława Urbańczyk oraz dziadków z obu stron
7.00 + Ryszarda Nesner i Bogumiła Siudej
18.00 + Mariana Pogródek w 12 r.śm., zm z
rodz Gietka
18.00 +Aleksandrę Balcerzak w 22 r.śm. i zm
z rodziny
NIEDZIELA PALMOWA 9.04.2017
7.00 INT. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
8.30 WYPOMINKI ROCZNE
10.00 + Jadwigę Władysława i Józefa Winniak
11.30 W INT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 +

1.Zbierane są dzisiaj ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego.
2.Dziś o godz. 16.00 będzie Msza św. dla dzieci z kl. III., przygotowujących się do I komunii św. Dzieci przychodzą z rodzicami. Obecność obowiązkowa.
3.W najbliższy piątek / 7 kwietnia / przejdziemy ulicami naszej Parafii odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rozważania przy kolejnych stacjach poprowadzą przedstawiciele
różnych grup. W związku z tym nabożeństwem w piątek porządek nabożeństw będzie następujący:
- godz. 17.15 – Droga Krzyżowa w Kościele dla dzieci
- godz. 18.00 – Msza św.
- po Mszy św. rozpoczęcie Drogi Krzyżowej i wyjście z Kościoła.
4.W piątek obchodzić będziemy również I piątek miesiąca. Msza św. wynagradzająca Sercu Pana Jezusa o
godz.7.00.spowiedz rano i po południu od godz.17.00.

K A T E C H I Z M U

Katecheza 6: Pismo Święte
1. Prawie w każdym polskim domu znajduje się
jedna z najstarszych ksiąg świata, w tytule której zamieszczone zostało słowo „święte”. Jest to Pismo
Święte, które nazywa się zamiennie Biblią. Dawniej
Pismo Święte określano także jako Święte Księgi czy
Święte Pisma. Było ono pierwszą książką wydaną
przez wynalazcę druku i jest do dziś najczęściej wydawaną i tłumaczoną księgą. Do 1998 r. przetłumaczono
ją na 1549 języków i dialektów, przy czym Stary i
Nowy Testament w całości przetłumaczono na 250
języków. W Polsce w ostatnich latach ukazały się cztery tłumaczenia całej Biblii: Biblia Tysiąclecia, Biblia
Poznańska, Biblia Warszawsko-Praska oraz Biblia
Warszawska (protestancka).
2. Pismo Święte to zbiór kilkudziesięciu ksiąg.
Składa się ono z 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego
Testamentu, a więc w sumie z 73 ksiąg, które stanowią
niepowtarzalną jedność. Mówi się nawet, że jedna
księga oświetla drugą. Księgi Starego i Nowego Testamentu uznawane są przez chrześcijan za natchnione
przez Boga. Zawierają Objawienie Boże, które stanowi
podstawę ich wiary.
Co sprawia, że Biblia to niepowtarzalna księga,
księga święta, która wieki przetrwała i nigdy się nie
zdezaktualizowała? Głównym powodem jej aktualności jest jej wyjątkowy autor i szczególna treść. Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który w swej dobroci i
miłości do człowieka przemówił do niego ludzkimi
słowami. Zatem Pismo Święte to słowa Boga, to mowa
Boża wyrażona językami ludzkimi i utrwalona na
piśmie (KKK 101). Bóg pr zez wybr anych ludzi
zapisał na kartach Pisma Świętego nie tylko fakty
historyczne; przede wszystkim wskazał człowiekowi
cel i sens jego życia. Dzięki Pismu Świętemu człowiek
może poznać Boży zamiar wobec ludzkości. „Księgi
biblijne – jak czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II – w sposób pewny, wiernie i bez błędu
uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez
Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia” (KO 11).

3. Bóg dał Kościołowi wielki dar w postaci ksiąg
świętych, których fragmenty słyszymy podczas każdej
Eucharystii. W Piśmie Świętym, jak poucza Katechizm
Kościoła Katolickiego, Kościół nieustannie znajduje
swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim
nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście, czyli Słowo Boże (KKK 104). Kościół otrzymał ten wielki dar po to, aby, korzystając z niego
umiał prowadzić wszystkich ludzi do zbawienia. Gdy
kapłan lub lektor czyta tekst Pisma Świętego podczas Mszy Świętej lub gdy sami, w domowym zaciszu, odczytujemy fragmenty tekstów biblijnych, to
tak, jakby Bóg przemawiał do człowieka. To nasz
ukochany Ojciec, który jest w niebie, spotyka się ze
swymi dziećmi tu na ziemi i z nimi rozmawia, poucza,
proponuje oraz wskazuje jak żyć i jakich drogowskazów się trzymać, aby nie pobłądzić w tym coraz bardziej pogmatwanym świecie. To nasz Bóg mówi do
każdego z nas, dając nam nadzieję, że kiedyś spotkamy
się z Nim w niebie (por. KKK
104).
Pismo Święte jest dla nas
normą wiary, źródłem życia
duchowego oraz pokarmem dla
duszy. Por ównanie Pisma Świętego do źródła i do pokarmu uczy
nas, iż winniśmy być z nim w
nieustannym, niemalże codziennym kontakcie.
Czy czytam i rozważam Pismo
Święte? Czy mam świadomość, że
w Piśmie Świętym są zawarte słowa Boże? Czy umiem
dziękować Bogu za to, że na kartach Pisma Świętego
objawia się nam i prowadzi nas do zbawienia?
4. Zapamiętajmy : Pismo Święte jest Słowem
Bożym skierowanym do człowieka. Ukazuje ono cel
i sens naszego życia. Pismo Święte jest normą wiary, źródłem życia duchowego oraz pokarmem dla
duszy.
Ks. Ryszard Czekalski
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

5.Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy obchody Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm podczas
Mszy św. / na początku Mszy ./
6.W niedzielę Palmową służba liturgiczna i scholanki naszej parafii będą rozprowadzać zielone palemki. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby tych wspólnot. Będzie miło jak w ten sposób wesprzecie ich, nabywając palmy.
7.W sklepiku Brata Alberta można nabyć świece wielkanocne”Caritas”,paschaliki, karty i baranki wielkanocne.
8.W najbliższą sobotę o godz. 10.00 zbiórka dla ministrantów przed Triduum Paschalnym. Obecność obowiązkowa.
9.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

