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Wesołego Alleluja
Drodzy Parafianie!
Oto radosne orędzie Wielkanocnego
poranka. Nie szukajmy Żyjącego wśród
umarłych. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał jak zapowiedział.
Świętując to Wielkanocne Wydarzenie, które napełnia cały świat radością,
pragniemy Wam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci,
piekła i szatana, napełnia Was radością i
ufnością, że w Nim dobro jest mocniejsze od zła, miłość od nienawiści, życie od
śmierci, łaska od grzechu.
Niech łaska Zmartwychwstałego,
spocznie na wielkim trudzie pracy ofiary
podejmowanej w Jego imię.
A nadzieja wiecznie trwającego w
Bogu życia, niech zagości w Waszych sercach i stanie się źródłem mocy, na drogach
miłowania Boga i człowieka.
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ? Nie ma
Go tutaj, zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze
w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce
grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie...”
(Łk 24,6-7)

Wasi duszpasterze
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CHRYSTUS - JEDYNY ZBAWICIEL ŚWIATA, WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI...
Czy wiesz, że rok 1997 jest Rokiem JEZUSA ZBAWICIELA?
Jezus żyjąc na początku I-szego tysiąclecia jako Bóg-Człowiek przemawiał do wszystkich tych, którzy się gromadzili
wokół niego wskazując im drogę zbawienia. Mówił: „Ja jestem Drogą Prawdą i Życiem, kto wierzy we mnie, nie umrze, lecz
żyć będzie”. Jezus zapewnił nas, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, że nie zostawi ludzkości samej
sobie.
Jezus dotrzymał słowa, gdyż na przestrzeni minionych czasów przemówił przez wielu świętych, upominając i pouczając
nas, abyśmy nie zeszli z drogi Ewangelii. Ostatnio w naszych czasach, tj. w latach 1925-1937, Jezus przemówił do nas przez
siostrę Faustynę Kowalską, prosząc ją, aby każde Jego przesłanie skierowane do niej i do nas były przez nią napisane i rozpowszechniane. W przesłaniach przypomina nam o celu naszego życia i ostatecznego przeznaczenia, skłania do zastanowienia
się, czy idziemy dobrą drogą drogą Jego Ewangelii. Jezus również w Swoich przesłaniach do siostry Faustyny daje możliwość
zbawienia dla tych dusz. które zeszły z drogi ewangelii i już same o własnych siłach wrócić nie mogą.
W jednym z przesłań Jezusa Chrystusa Zbawiciela czytamy te znamienne słowa: „Powiedz zbolałej ludzkości niech się
przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ją napełnię pokojem”
Ludzkość bowiem przeżyła różne okresy znaczone hasłami postępu i cywilizacji, wolności i rozumu, ekspansji i pogardy. Żaden jednak nie sprawdził się do końca, bo żaden z nich nie uwzględnił wystarczająco, a nawet często negował ducha
Ewangelii - ducha Prawdy i miłości. I oto sam Jezus ofiaruje nam miłosierdzie bez granic, o które nie trzeba dopominać się
ani walczyć, wystarczy tylko zawierzyć choć trochę i powiedzieć „JEZU UFAM TOBIE”.
Cóż więcej może ofiarować Ten, który ofiarował już wszystko?
Siostra Faustyna skromna zakonnica została wybrana do głoszenia światu Bożego Miłosierdzia. Głębię jej życia duchowego
odsłania „Dzienniczek” zapisków dających obraz zjednoczenia jej duszy z Bogiem. Pan obdarzył ją wieloma łaskami, darem
poznania tajemnicy Miłosierdzia Bożego, darem proroctwa, ukrytymi stygmatami. Ufającej bezgranicznie Bogu zakonnicy
powierzył Pan Jezus wielką misję: Orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata. Siostra Faustyna wypełnia tą misję.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia rozpowszechniło się na wszystkich kontynentach, stało się nadzieją dla wszystkich
zagubionych w chaosie współczesnego świata, świadczą o tym liczne łaski, tysiące ludzi nawróconych i pocieszonych. Nie
możemy być obojętni wobec tej szansy.
O tym kim była siostra Faustyna Kowalska, jakie prowadziła życie i jakie przez nią przesłania przekazał nam Jezus Chrystus
przeczytasz w kolejnych numerach parafialnej gazetki „SERCE”.
Możesz również wypożyczyć w Katolickim Klubie Filmowym „PELIKAN” przy naszej Parafii Dzienniczek Siostry Faustyny
Kowalskiej pod tytułem „Miłosierdzie w duszy mojej”, film dokumentalny i fabularny oraz kasety magnetofonowe o życiu i
działalności tej Błogosławionej Siostry.
Poradnia Rodzinna
Przedruk z Informatora parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie [nr 2(38)]
Przedruk za zgodą autorów

SYMBOLIKA CHRZEŚCIJAŃSKA - JAJO
W wielką Sobotę zaniesiemy pokarmy do poświęcenia. W przygotowanych koszykach z pewnością nie zabraknie różnokolorowych jajek, które spożyjemy podczas Świąt Wielkanocnych. Dlaczego właśnie jajo zajęło ważne miejsce w symbolice
chrześcijańskiej?
W Starożytności cud nowego życia ukryty w jaju przemawiał do ludzi znacznie bardziej niż w czasach współczesnych.
Symbolika jaja opierała się na podstawowej idei: jajo jako początek stawania się, początek rozwoju. Stąd jajo jest symbolem
płodności, zdrowia, szczęścia. Dlatego, według tradycji ludowej, wierzono, że to co zawiera życie, musi również mieć moc
udzielania życia. Dlatego poganie używali jaja jako środka oczyszczenia i jako środka mającego zapewnić rodzinie pomyślność,
a jaja zakopane w ziemi miały zapewnić urodzaj.
W chrześcijaństwie symbolika jaja została skierowana na inne tory. Św. Augustyn nawiązując do Ewangelii według św.
Łukasza, porównuje z jajem nadzieję chrześcijańską: „Pozostaje nadzieja, którą jak mi się wydaje, porównać można do jaja.
Nadzieja bowiem nie jest jeszcze rzeczywistością, jak też i jajo jest czymś, lecz jeszcze nie kurczęciem. Nadzieja skłania zatem
nas, byśmy nie dbali o rzeczy teraźniejsze, a oczekiwali przyszłych. (...) Apostoł Paweł powiedział: „W nadziei bowiem już
jesteśmy zbawieni. Jest jajo, a nie ma jeszcze pisklęcia. Okryte jest ono skorupą, nie widać go, bo jest zakryte. Trzeba na nie
cierpliwie czekać. Musi zostać ogrzane, aby ożyło (...)”. Można to porównać do naszego Wielkopostnego czasu przygotowania
na Zmartwychwstanie Chrystusa w sercach naszych.
Hildegardzie z Biinen Bóg ukazuje jajo jako obraz przemienienia postaci eucharystycznych. Pan powiedział do niej: „Kiedy ptak ujrzy jajo leżące w swoim gnieździe, bez wahania siada na nim ogrzewając je swym ciepłem wywodzi pisklę; i tak
skorupka jaja pozostaje, a pisklę wydobywa się na zewnątrz. Co to oznacza? Gdy na ołtarzu poświęconym mojemu imieniu
składana jest ofiara Chleba i Wina na pamiątkę Syna, Ja, Wszechmogący, uświetniając ją w cudowny sposób swoją mocą i
chwałą przemieniam w Ciało i Krew mojego Jednorodzonego”.
Lud chrześcijański przypisywał jajom wielkanocnym szczególne siły. Do poświęcenia wybierano najczęściej jaja złożone w
Wielki Czwartek. Formuła poświęcania jaj, znajdująca się od XII wieku prawie we wszystkich rytuałach brzmi: „Prosimy Cię,
Panie, aby łaska Twojego błogosławieństwa zstąpiła na te jaja; niech się one staną zdrowym pokarmem dla wiernych Twoich,
którzy spożywać je będą w duchu dziękczynienia za Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i
króluje na wieki wieków. Amen”.
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Drogie Dzieci

Z wielką niecierpliwością czekałyście na te piękne święta Wielkanoc. Czas radości już nastał.
Odgadując hasło krzyżówki, dowiecie się jakimi słowami przywitał Jezus Zmartwychwstały Apostołów.
1. Apostoł, któremu Jezus dał klucze królestwa
niebieskiego.
2. Zadaje ją kapłan, gdy szczerze wyznasz grzechy.
3. Na nim umarł Jezus.
4. Pozostał pusty po zmartwychwstaniu Jezusa.
5. Za 30 srebrników wydał Jezusa arcykapłanom.
6. Ogród, w którym modlił się Jezus przed śmiercią.
7. Matka Zbawiciela.
8. Jest nią codzienna rozmowa z Panem Bogiem.

Drogie dzieci
pokolorujcie odpowiednio
pola kolorowaniu:
.. - na niebiesko
. - na szaro
+ - na czerwono
- na żółto
- - na zielono
nie zaznaczone pola
pozostaw białe
Co przedstawia rysunek
i czego jest symbolem?
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Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu
moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego
męce; wysławiamy Twojąpotęgę i pokornie Cię
błagamy, abyś za wstawiennictwem świętego Męczennika wspierał nas, słabych ludzi. Amen.

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela De La Salle
25 IV
(XVW XVIII w.), kapłana, patrona nauczycieli.
Założył instytut dla braci szkół chrześcijańskich
(zgromadzenie zakonne), kształcący przyszłych na- Święto św. Marka, Ewangelisty, patrona notariuuczycieli biedoty. Jest nazywany ojcem nowoczesnej szy. Jest autorem drugiej Ewangelii, w domu jego
matki w Jerozolimie było miejsce spotkań pierwpedagogiki.
szych chrześcijan. Był towarzyszem pierwszych
Modlitwa dnia: Boże, Ty powołałeś świętego Jana wypraw misyjnych św. Pawła (Cypr), przebywał
Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży także w Rzymie ze św. Piotrem oraz św. Pawłem
drogę zbawienia; wzbudź w swoim Kościele wy- gdzie też powstała Ewangelia jego autorstwa ok.
chowawców, którzy z całym oddaniem będą wycho- r. 60, przeznaczona dla chrześcijan nawróconych
wywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych z pogaństwa.
chrześcijan. Amen.
Modlitwa dnia: Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny;
23 IV
spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i
Uroczystość św. Wojciecha (Xw.), biskupa i męczen- wiernie naśladowali Chrystusa. Amen.
nika, patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Pochodził
29 IV
z możnej czeskiej rodziny Sławnikowiców, w pokorze i ubóstwie sprawował posługę biskupa Pragi.
Niezwłocznie po przybyciu do Polski udaje się do Wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej (XIV w.),
Prus aby podjąć tam pracę ewangelizacyjną, po dziewicy i doktora Kościoła, patronki straży poniedługim tam pobycie zostaje zamordowany przez żarnej. W wieku osiemnastu lat przywdziała habit
pogańskiego kapłana. W roku 999 zostaje uroczyście tercjar.. zakonu dominikańskiego, podczas wielkiej
zarazy heroicznie opiekowała się chorymi. Dzięki jej
wpisany w poczet świętych.
zabiegom papież Grzegorz XI powrócił do Rzymu.
Modlitwa dnia: Ty umocniłeś nasz naród w wyzna- Uważano ją za jeden z najwybitniejszych umysłów
waniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne teologicznych w Kościele.
męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw,
aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, Święta
Katarzyna ze Sieny rozważając Mękę Pańską i
wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen.
służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku
Tobie; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się
24 IV
zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z
Wspomnienie św. Jerzego (III/IV w.), męczennika, objawienia Jego chwały. Amen.
patrona Anglii. Zginął podczas prześladowań za
Opracował W.N.
panowania cesarza Dioklecjana. Na podstawie
średniowiecznej legendy, ikonografia kościelna
przedstawia go w walce ze smokiem.
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