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II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

EWANGELIA (J 20,19-31)
Było to wieczorem owego
pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 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 dlatego, ponieważ
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.

Tarnowiec, 8 KWIETNIA 2018

ZAMYŚLENIA
Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia
Bożego
oprócz
oczywistej
i uprawnionej okazji do świętowania może
stać się okazją (niestety) do pogłaskania
naszej narodowej dumy, a czasem może
próżności, a może nawet pychy.
Kult Miłosierdzia Bożego obiega
cały świat, wszędzie rozpoznawany jest
obraz, budowane są sanktuaria. Dzienniczek Siostry Faustyny jest najczęściej
tłumaczoną na języki obce polską książką
– wydawany jest w potężnych nakładach.
Trudno w tym ukryć nasze zadowolenie i poczucie wybrania, że to tu
właśnie, z tej ziemi, z nas wzięła swój
początek odnowa zrozumienia czym jest
Miłosierdzie Boga. Tu były objawienia.
Stąd też ma wyjść iskra (a może już wyszła), która ma przygotować cały świat na
powtórne przyjście Jezusa. Dodajmy do
tego słowiańskiego papieża i przekonanie
o wyjątkowym wybraństwie może na stałe
zagościć w niektórych sercach.
Ostudźmy trochę nastroje.
Na jednej z wysp Morza Śródziemnego jeden z reporterów donosił
o kartce wywieszonej w jednym ze sklepików. Sklepikarz napisał na niej, że musiał
na chwilę wyjść i prosi, by się samemu
obsłużyć i samemu sobie wydać resztę.

Czy u nas powiódłby się taki eksperyment?
Są rejony w Szwecji, gdzie ludzie wychodząc z domu zamykają drzwi
na klucz, ale klucz wieszają na gwoździu
obok. Jest to znak, że mieszkańców nie
ma, ale jeśli potrzebujesz wejść to wejdź.
Może potrzebujesz ochrony przed śniegiem czy zimnem?
U nas kiedyś kładło się klucze
pod wycieraczką. Chyba to jednak skończona historia.
W Stanach Zjednoczonych,
w Arizonie, domek Wojciecha Cejrowskiego nie jest zamykany. Zresztą nie ma
w drzwiach zamka. Jest za to na drzwiach
powieszona kartka: „Wędrowcze, jeśli
potrzebujesz się przenocować to się przenocuj, tylko posprzątaj po sobie i przynieś
drewna do kominka – tyle ile spaliłeś”.
To nie jest tam coś niezwykłego.
Więcej – takie tabliczki z blachy (takiej
mniej więcej treści) można tam kupić
w każdym sklepie rolniczym. U nas,
w Polsce, też można sobie kupić w sklepie
tabliczkę z blachy: „Uwaga zły pies…
a właściciel jeszcze gorszy”.
A Biblia mówi: „Jeden duch
i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co
posiadał, ale wszystko mieli wspólne. (…)
Każdemu też rozdzielano według potrzeby” (Dz 4,32.35b). Czy czujemy ten kontrast?
Z ostatnich badań CBOS wynika,
że 94% Polaków uważa się za katolików.
Naprawdę nie wiem na czym to polega.
Nie potępiam tego, że zamykamy
drzwi i trzymamy psa. Pewnie mało roztropne byłoby postępowanie inaczej. To
do czego chciałbym nas dzisiaj wezwać to
do pokory.
Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale bądźmy przy tym pokorni. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy jakimś Mesjaszem świata. Jeden jest
Mesjasz – Jezus Chrystus.
Światu rzeczywiście potrzeba
Bożego Miłosierdzia. Przyzywajmy go
nad „zgniłym zachodem”, nad innymi
narodami i krajami. Przyzywajmy nad
sąsiadami,
grzesznikami,
rządem
i nierządem. Ale nade wszystko przyzywajmy tego Miłosierdzia nad nami, uderzajmy się we własne piersi, zobaczmy

nasze nieprawości, naszą małość. My się
nawracajmy. Zobaczmy jak my potrzebujemy Boga, jak bez Niego giniemy. (x)

WEDŁUG WIELKIEGO
MIŁOSIERDZIA TWEGO …
W pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, dokładnie dziewięć
dni po Wielkim Piątku, obchodzimy święto
Bożego Miłosierdzia (tzw. Biała Niedziela).
Ostatnio dużo słyszymy o Bożym Miłosierdziu. Kojarzy nam się ono zazwyczaj
z Łagiewnikami, obrazem Jezus Miłosiernego, św. Siostrą Faustyną, koronką do Bożego
Miłosierdzia... Bóg jest Miłosierny – jest to
prawda, którą Kościół daje nam do wierzenia. Nie tylko za pośrednictwem objawień
Jezusa św. Siostrze Faustynie, ale także
wiele o Bożym Miłosierdziu mówi nam
Biblia.
Słowo „miłosierdzie” w całej
Biblii występuje bowiem aż 157 razy,
a „miłosierny” – 37 razy. W Starym Testamencie widzimy Boga miłosiernego, gdy
lituje się nad pierwszymi rodzicami dając im
kolejną szansę, zawiera z Noem przymierze,
lituje się nad narodem wybranym, ocala
Niniwę, wiele razy dawał obietnicę zbawienia. Może nie jest to miłosierdzie rozumiane
tak dosłownie. Miłosierdzie Boga objawiało
się w Jego opiece, łaskawości, zawierał
z ludźmi przymierza. Stary Testament bardzo mocno akcentuje także Bożą sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie wyklucza miłosierdzia. Prawo i sprawiedliwość podstawą
Twego tronu; łaskawość i wierność idą
przed Tobą (Ps 89,14). Pan miłuje prawo
i sprawiedliwość, ziemia jest pełna jego łaski
(Ps 33,5).
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje
nam Jezusa, który ukazuje się uczniom po
Zmartwychwstaniu. Widzimy także postać
św. Tomasza, którego nazywamy „niewiernym”. Niewiernym bo nie uwierzył w historię Apostołów, którzy widzieli Chrystusa.
Jednak co my dziś robimy, myślimy gdy
słyszymy o Jezusie Zmartwychwstałym?
O Bożym Miłosierdziu? Czy wierzymy
w to? Dziś tak jak wtedy Apostołowie głoszą
nam prawdę, że Chrystus zmartwychwstał.
Czy słuchamy słów Ewangelii? Wierzymy
w nie? We wszystko co przekazała nam św.
Siostra Faustyna?
Nazywamy Tomasza niewiernym
bo nie uwierzył. Jednak czy tak nas to dziwi,
że Tomasz zwątpił. Jezus mówi dale, że
błogosławieni są ci, którzy nie widzieli
a uwierzyli. Trzeba nam dziś na nowo uwierzyć nie tylko w Zmartwychwstanie Jezusa,
o czym wciąż przypomina nam Kościół, ale
i w Bożą Miłość. Dziś popatrzmy w sposób
szczególny na Jezusa Zmartwychwstałego
z którego przebitego boku wypływa Krew
i Woda. Miłosierdzie Boże, jak czytamy
w Dzienniczku, jest ostatnią deską ratunku
dla grzeszników, nadzieją dla każdego z nas.
Boże Miłosierdzie od stworzenia
świata, poprzez historię narodu wybranego
i proroków dokonuje się każdego dnia na

naszych oczach, choć my często tego nie
zauważamy. Szczególnym znakiem Bożego
Miłosierdzia jest Sakrament Pojednania
i Pokuty. W tym sakramencie nasze grzechy
zostają odpuszczone, na nowo oblekamy się
w szatę Dziecka Bożego.
Chciejmy na nowo zapalić w nas
płomień wiary. Nie tyle ze strachu, tylko
z miłości. Z miłości do Boga, drugiego
człowieka i samych siebie. Zapatrzmy się
dziś szczególnie w wizerunek Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z przebitym
sercem. Chciejmy uwierzyć mimo, że „nie
widzieliśmy”. Niech słowa Biblii a także
przekazane nam Słowa Jezusa będą dla nas
inspiracją, by na nowo zakochać się w Jezusie i przyjść do Niego po zdroje miłosierdzia
wypływające dla nas z Jego przebitego boku.
Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech,
to jest w trybunale miłosierdzia; tam są
największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud (…) wystarczy
przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą
i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni.
Choćby dusza była jak trup rozkładająca się
(…), cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę
duszę w całej pełni (Dz. 1448).

Magdalena Maraj
SAMO ŻYCIE
Święto Miłosierdzia Bożego przypada na pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Inspiracją dla ustanowienia tego Święta było
pragnienie Jezusa, które przekazała siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, aby Święto Miłosierdzia, było
ucieczką i schronieniem, dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników.
To także patronalne Święto Caritasu i wolontariuszy, którzy na co dzień oddają się
pracy charytatywnej, niosąc pomoc bliźnim.
Kilka lat temu przejeżdżałam przez
Kraków i widziałam jak bezdomny układał
się do snu. Na schodkach starej kamieniczki,
wtulał się w zniszczony stary płaszcz. Jego
dobytek stał w rozklekotanym starym wózku. Jeszcze w ostatniej chwili zauważyłam
jak sprawdził but, od którego odchodziła
podeszwa. Tę bezsensowną walkę z butem
przerwał przechodzący człowiek, który
postawił przed nim inne masywne wysokie
trapery z długimi sznurówkami. Gest przechodnia sparaliżował na sekundę mężczyznę,
który długo oglądał podarunek.
Głód, brud, choroby, bezradność,
samotność, takie też może być życie i bywa.
Bezdomność czy ubóstwo, nie cwaniactwo,
czy jak niektórzy uważają wolny wybór.
Nie!!! Każdy człowiek jest stworzony po to
by żyć, a nie wegetować. Każdy chce być
kochany, każdy chce kochać jak umie – tu
cisną się na usta słowa starej piosenki: jednak życie to życie i trzeba nam je przeżyć na
miarę minuty, dnia, roku z godnością.
Sam Jezus uczy nas godności, gdy
nie ma nic, ani w chwili narodzin, a tym
bardziej w chwili śmierci! Nikt nie jest
pewny, czy sam jutro, nie będzie musiał

stanąć w kolejce po chleb, upokarzając
swoja dumę, iż wszystkiemu sobie potrafi
zaradzić ……, a nie wiadomo czy ci, którzy
dziś stoją w tego typu kolejkach nie będą nas
witać na progu Domu Ojca. Liczy się serce
nawet w talerzu zupy.
Dziękujemy Zespołom Caritas,
wolontariuszom za godną pracę, podejmowaną przede wszystkim jako służba Bogu
i ludziom. A mottem niech będą słowa
Andrey Hepburn: Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni, jest ona na końcu
twojego ramienia, gdy jesteś starszy, pamiętaj że masz drugą dłoń, pierwsza jest po to,
aby pomagać sobie, druga, aby pomagać
innym.
Teresa

RODZAJE UZALEŻNIEŃ
(cz.2)
Uzależnienie od komputera.
Wraz z postępem technicznym
pojawił się kolejny rodzaj uzależnienia
a mianowicie uzależnienie od komputera,
czy Internetu. Posiada ono wiele różnych
nazw, do których należą takie określenia jak:
siecioholizm, sieciozależność, cyberzależność, internetoholizm, internetozależność,
infoholizm czy infozależność. Jednym
z głównych objawów świadczących o uzależnieniu od komputera jest spędzanie przy
nim coraz większej ilości czasu, przy jednoczesnym zaniedbywaniu innych zainteresowań, oraz obowiązków rodzinnych i zawodowych. Osoba uzależniona przeznacza
coraz większe sumy pieniężne na zakup
sprzętu komputerowego oraz często posuwa
się do kłamanie co do ilości czasu spędzanego przed komputerem co w konsekwencji
może stać się podłożem licznych konfliktów
rodzinnych. Do najpoważniejszych objawów
powyższego uzależnienia należy reagowanie
agresją w sytuacjach kiedy dostęp do komputera czy Internetu jest ograniczony.
Uzależnienie od komputera niesie
za sobą wiele konsekwencji zarówno psychicznych, fizycznych jak i społecznych.
Należą do nich między innymi: schorzenia
kręgosłupa, kłopoty ze wzrokiem, bole ramion, nadgarstków, dłoni, zaniedbywanie
rodziny i wiele, wiele innych równie przykrych konsekwencji.
W walce z tego typu uzależnieniem pomocne jest: usytuowanie komputera
w miejscu uniemożliwiającym izolowanie
się, robienie przerw w trakcie korzystania
z komputera czy Internetu, odnotowywanie
swoich codziennych czynności, w tym czasu
spędzonego codziennie przed komputerem,
szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież,
wykonywanie ćwiczeń fizycznych, oraz
stosowanie różnorakich technik relaksacyjnych.
Nie dajmy się jednak zwariować.
Bez nowoczesnych technologii i dostępu do
Internetu życie w dzisiejszych czasach jest
trudne. Ciężko byłoby nam nagle przerzucić
się z pisania maili na wysyłanie listów jedynie za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
czy zabronić wszystkim korzystania z me-
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diów społecznościowych. Jednak tak jak już
wielokrotnie wspominałam ważny jest, tak
jak w każdej dziedzinie życia, umiar.
Katarzyna Janocha
Psycholog, nauczyciel w NSP
w Roztokach

INTENCJE MSZY ŚW.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.04
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
10:00 1) + Maria Prętka w 10 r. śm.
2) ++ Ryszard, Dariusz i Janina Opałka
Poza parafią: + Maria Orzechowicz – od
cioci Teresy z rodziną
+ Zenon Kuchta – od szwagra Karola
i Ignaca z rodzinami
+ Maria Szeliga – od Moniki i Łukasza
11:30 1) Za Parafian
2) + Ryszard Surma – imieninowa od dzieci
i wnuków
16:30 1) ++ Józefa, Stanisław Wietecha
PONIEDZIAŁEK 09.04
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
2) + Barbara Trucina – od chrześnicy Bernadetty z rodziną
18:00 1) ++ Janina i Stanisław Jaworscy
2) + Stanisław Łukaszewski z Podniebyla –
od wnuczki Józefy z rodziną
3) + Maria Rozpara – od Tadeusza
Poza parafią: + Maria Orzechowicz – od
bratanicy Doroty z rodziną
+ Zenon Kuchta – od szwagra Emila z rodziną
+ Włodzimierz Grodzicki – od Koła Gminnego PSL w Tarnowcu
+ Maria Szeliga – od rodziny Gajda i Bąk
+ Irena Soboń – od rodziny Janickich
WTOREK
10.04
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
2) + Maria Rozpara – od córki Danuty
z mężem
18:00 1) + Adam Bućko w 3 r. śm. – od
żony
2) + Barbara Trucina – od chrzestnej Renaty
z rodziną
3) + Włodzimierz Grodzicki – od kuzyna
Jurka z żoną Haliną
Poza parafią: + Zenon Kuchta – od Katarzyny Siewierskiej z rodziną
+ Włodzimierz Grodzicki – od Jana Ochały
z rodziną
+ Maria Szeliga – od rodziny Jaskółków
+ Irena Soboń – od rodziny Wietechów
ŚRODA
11.04
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
2) + Maria Rozpara – od córki Lidii z rodziną
18:00 1) W int. ofiarodawców
2) + Marian Wietecha w 15 r. śm.
3) + Włodzimierz Grodzicki – od chrześniaka Macieja z rodziną

Poza parafią: + Maria Orzechowicz – od
bratanicy Małgorzaty z rodziną
+ Zenon Kuchta – od kuzyna Karola z rodziną
+ Włodzimierz Grodzicki – od Urbanów
z Roztok
+ Maria Szeliga – od rodziny Szustkiewicz
+ Irena Soboń – od Kazimierza i Beaty
Bosak
CZWARTEK
12.04
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
2) + Włodzimierz Grodzicki – od kuzyna
Piotra z rodziną
18:00 1) + Maria Rozpara – od syna Grzegorza z rodziną
2) ++ Helena, Roman Fortuna – od córki
3) + Stefan Biernacki – od córki Małgorzaty
z rodziną
Poza parafią: + Maria Orzechowicz – od
Tadeusza, Marty Radoń
+ Barbara Lepucka – od Janiny Pac
+ Włodzimierz Grodzicki – od rodziny Juruś
z Korczyny
+ Maria Szeliga – od Marii i Jana Tomasik
+ Irena Soboń – od wnuczki Joanny z rodziną
PIĄTEK
13.04
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
2) + Włodzimierz Grodzicki - od kuzynki
Katarzyny z rodziną
18:00 1) + Maria Rozpara – od wnuczki Ani
2) ++ Maria, Franciszek, Piotr, Andrzej
Wojtanowscy
3) O Boże bł. dla przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania z klasy
VII uczniów spoza parafii z grupy ks. Grzegorza
Poza parafią: + Maria Orzechowicz – od
Antoniego i rodziny Grzesiaków
+ Barbara Lepucka – od rodziny Gruszkoś
z Tarnowca
+ Maria Szeliga – od Zarządu i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo –
Mostowych w Jaśle
+ Irena Soboń – od szwagierki Marii Musiał
SOBOTA
14.04
7:00 1) + Bolesław Gancarz – greg.
2) + Maria Rozpara – od wnuczki Kingi
z rodziną
12:00 Msza św. w intencji Ojczyzny
18:00 1) ++ Helena Garbacik i zmarli
rodzice
2) + Franciszek Machowski w 5 r. śm.
3) ++ Maria i Józef Radoń
Poza parafią: + Maria Orzechowicz – od
Haliny i Wiesława Szufnarowskich
+ Barbara Lepucka – od sąsiadki Marii
Nowak
+ Maria Szeliga – od Zarządu i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo –
Mostowych w Jaśle
+ Irena Soboń – od Lesikiewiczów z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
Składka na Caritas rzeszowski. Skarbonki
wielkopostne składamy do koszyka za ławkami. Dary serca przeznaczone są na Caritas
diecezjalną. Ucałowanie relikwii św.
S. Faustyny w poniedziałek, wtorek i środę
po Mszach św. Dzisiaj swoje święto obchodzą zespoły Caritas. Pragniemy serdecznie
podziękować naszemu zespołowi Caritas za
służbę i poświęcenie dla ludzi potrzebujących pomocy. Bóg zapłać.
2. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych
o godz. 16:00, we Wrocance o 8:30.
3. Jutro liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego – przeniesiona z racji Wielkiego Tygodnia. W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. Parafialny Zespół Caritas zebrał w Poniedziałek Wielkanocny 12 940 zł. Pieniądze
przekazano na leczenie Honoraty z Umieszcza. Bóg zapłać za hojne dary serca.
5. 14 kwietnia (sobota) o g. 12:00 uroczysta
Msza św. za Ojczyznę w Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Smoleńskiej
z kazaniem okolicznościowym Ks. Prałata
Kazimierza Kaczora z udziałem władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych,
gminnych oraz wojska i orkiestry dętej. Po
Mszy św. posadzenie dębu ze Smoleńska,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej z urną ziemi
z Katynia i Smoleńska. Zapraszamy do
udziału i modlitwy Parafian, młodzież, dzieci z naszych szkół, jednostki OSP ze sztandarami, wszystkich kochających Matkę
Ojczyznę – Polskę – w 100. rocznicę jej
Niepodległości.
6. 15 kwietnia przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną, która jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.
Przed Mszami św. (9.40; 11.10; 16.10)
w naszym Sanktuarium będą czytane fragmenty Pisma Św. Za ławkami w koszyczkach będą przygotowane do wzięcia karteczki z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Przysłów. Po powrocie do
domu otwórzmy Pismo Św. i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta
otrzymany tekst.
7. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy
katolickiej; w zakrystii można odebrać
„Znak Łaski” – pismo WSD Rzeszów.
8. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 1
i 2 z Potakówki, za ofiarę na Sanktuarium.
Msza św. za dobroczyńców w środę.
W sobotę na g. 8:00 prosimy gr. 3 i 4
z Potakówki.
9. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek
o 17:00 LSO; w środę Kółko biblijne;
w piątek KSM i Oaza, w sobotę o 10:30
schola.
10. Prosimy grupy duszpasterskie działające
przy parafii, Róże Różańcowe, aby zadbać
po zimie o skalniaki, Małą Kalwarię. Bóg
zapłać za zrozumienie (uczyńmy to w tym
tygodniu).
ks. Proboszcz
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KĄTEM OKA
Boże Miłosierdzie
Moja znajoma opowiedziała mi
historię ze swojego życia. Kilka lat temu
była bez pracy. Brak pieniędzy i takie
poczucie bezużyteczności bardzo jej
dokuczały. Kiedyś pomyślała, że może
wyjedzie za granicę. Słyszała, że ludzie
wyjeżdżają do pracy tymczasowej na
trzy miesiące, później trzy miesiące
w domu i znowu wyjazd. Jednej niedzieli, a była to niedziela Miłosierdzia
Bożego, włączyła Internet i pierwsze co
przeczytała, to był artykuł o pewnym
bogatym mieście za granicą, w którym
ludzie nie wiedzą, co to bezrobocie.
Pomyślała, że właśnie tam chciałaby
wyjechać. Ale jak to zrobić, przecież nie
miała żadnego kontaktu, nikogo kto
mógłby pomóc. Postanowiła poszukać
w tym mieście polskiego kościoła.
Kościoła nie znalazła, ale polskiego księdza tak. W desperacji,
a raczej wzmocniona Duchem Świętym
postanowiła do niego napisać. Nie liczyła na wiele, przecież pisała do człowieka, który w ogóle jej nie znał i może nie
zechce się angażować. Zapomniała
o jednym, że Bóg, jej ukochany Jezus
Chrystus, jest konsekwentny. Skoro
powiedział „A”, powie też „B”.
I tak się stało. Ksiądz odpisał
i pomógł. Moja znajoma każdego roku
w niedzielę Bożego Miłosierdzia, dziękuje Panu Bogu za to, że cztery lata
temu dotknął ją szczególnie swoim
miłosierdziem, dziękuje za cud.
Każdy z nas mógłby opowiedzieć historię Bożej interwencji w swoim życiu. Często miałam sytuacje beznadziejne, które jednak znajdywały
proste rozwiązania. Nie ma przypadków
czy też zbiegów okoliczności, jest Boży
palec. Nie wiem, czy Pan Bóg działa
zgodnie z planem czy też pod wpływem
impulsu, ale działa.
Ktoś niedawno powiedział, że
Bóg jest romantykiem. Nigdy nie myślałam tak o Nim a przecież stworzył
cudny świat. Chyba każdy z nas inaczej
opisałby Boga. Ja powiedziałabym dobry i miłosierny, dla kogoś innego
jest sprawiedliwy, a dla jeszcze kogoś romantyczny. Inaczej Go sobie wyobrażamy, ale wszyscy wiemy, że jest
i zaskakuje. W moim życiu działa zawsze wtedy, kiedy się nie spodziewam,
jakby mi robił niespodzianki. Nigdy nie
znajdę słów, żeby za wszystko podziękować i co bym nie zrobiła będzie za
mało, żeby okazać wdzięczność. Mogę
tylko trwać i wierzyć w największy dla
mnie dar - Boże Miłosierdzie. Jola

DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO
Duchową Adopcją nazwano
akcję ludzi dobrej woli, przejętych fatimskim orędziem Matki Bożej, którzy
swoją dziewięciomiesięczną modlitwą
ratują nieznane sobie dziecko zagrożone
aborcją.
W wielu wypadkach zbrodnicze zamiary rodziców poczętego dziecka nie są znane innym ludziom, nie jest
więc możliwa jakakolwiek inna interwencja poza modlitwą. Tylko Pan Bóg
wie o niebezpieczeństwie i tylko On
może nakłonić rodziców dziecka do
zmiany decyzji.
Duchowa Adopcja polega na
modlitwie za dziecko i za jego rodziców
i nie ma nic wspólnego z czynnościami
prawnymi. Człowiek podejmujący zobowiązanie modlitewne na 9 miesięcy
nie zna dziecka, które w sposób duchowy bierze w opiekę, i prawdopodobnie
dopiero w niebie się z nim kiedyś spotka. Wystarczy, że o wszystkim wie Bóg
i że do Jego dyspozycji oddajemy naszą
modlitwę.
Zobowiązania nie są trudne.
Polegają na codziennym odmówieniu
jednej tajemnicy Różańca św. oraz specjalnej modlitwy, której tekst będzie do
pobrania w kościele. Wypada dodać
jeszcze jakieś osobiste dobre czyny, na
przykład: częstą Spowiedź i Komunię
św., adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., post nadobowiązkowy, walkę z nałogami, pomoc
potrzebującym albo dodatkowe modlitwy.
Wielu jest takich ludzi, którzy
chcieliby uczynić coś dobrego i mają
serce otwarte na potrzeby innych. Duchowa Adopcja daje im wspaniałą możliwość. Osoby chore mają tu też wielkie
pole działania. W każdym roku,
w naszej parafii spora grupa ludzi
przyjmuje zobowiązania Duchowej
Adopcji.
W Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego (9 kwietnia 2018) mamy
okazję dołączyć do grupy ludzi zatroskanych o życie maleńkich dzieci, tych
autentycznie najmniejszych i najbardziej
bezbronnych.
ks. Grzegorz

II turnus: 17.07-02.08.2018 (Wtorek –
Czwartek)

Zgłoszenia w parafii
do 16 kwietnia!!!
I° ODB (Oaza Dzieci Bożych) - po
klasie IV
II° ODB - po klasie V
I° OND (Oaza Nowej Drogi) - po klasie
VI
II° OND - po klasie VII
III° OND - po II Gimnazjum
I° ONŻ (Oaza Nowego Życia) - po III
Gimnazjum lub starsi, którzy nie byli
jeszcze na I° ONŻ
II° ONŻ - po I° ONŻ
III° ONŻ - po II° ONŻ
Koszt pobytu na Oazie Rekolekcyjnej wynosi 530 zł a zaliczka 200
zł (dwieście zł). Zaliczka jest bezzwrotna, ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem
turnusów,
które
są
pokrywane
z pieniędzy pochodzących z zaliczek.
Wyjątek stanowi III° ONŻ, który będzie kosztował 580 zł, ze względu na
wyższe koszty utrzymania.
(x)
OCHRZCZENI

07/04/2018
PIOTR BOLAK
szafarz: ks. Mariusz Fijałkiewicz

08/04/2018
JAGODA WŁADYSŁAWA ROMAN
szafarz: ks. Jerzy Uchman

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE
Wracającego późno do domu męża
wita żona z wałkiem. - Ty łajdaku,
masz na twarzy szminkę! - To nie
szminka, to krew. Potrącił mnie
samochód. - No... masz szczęście.
***
Zbyszek mówi do kolegi: - Tyle się
złego naczytałem na temat alkoholu, że wreszcie sobie powiedziałem,
czas raz na zawsze z tym skończyć!
- Z piciem? - pyta kolega. - Nie,
z czytaniem.

OAZA WAKACYJNA - ZAPISY
Ruch Światło-Życie w czasie wakacji
2018 roku organizuje rekolekcje
w następujących terminach:
I turnus: 29.06-15.07.2018 (Piątek–
Niedziela)
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