Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu

WTOREK 13 kwietnia
7.00 1. Za † Marię Łaszczak od Weroniki i Emilii
2. Za † Bronisławę Kubaczkę od chrześniaka Zdzisława z rodziną (p)
18.00 1. Rez. p. Guzik
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Natalki w 3. urodziny
oraz o zdrowie dla Dziadka i cioci Kamili
Ks. Adam: Za † Władysława Grzybka od rodziny Bukowczan i Świerczyków z Pierśćca (p)
Gregorianka: Za † Janinę Okrzymowską
ŚRODA 14 kwietnia
7.00 1. Za † Helenę Kuś od chrześniaków Aleksandry, Heleny, Beaty i Leszka (p)
2. Za † Stefana Ruckiego od Edwarda Gączora z rodziną (p)
18.00 Rez. p. Nęcek
Ks. Adam: Za † Jerzego Żyłę od Elżbiety i Krzysztofa Banachów z rodziną (p)
Gregorianka: Za † Janinę Okrzymowską
CZWARTEK 15 kwietnia
7.00 Rez. Knapczyk
18.00 1. Za †† Annę i Jana Durajów, Franciszka i za zmarłych z rodziny Mrozów
2. Za †† rodziców Marię i Augustyna Nogów, za † Alicję Mazur o radość życia
wiecznego
3. Za † Otylię Jędrzejko od córki Krystyny z mężem Władysławem (p)
Ks. Adam: Za † Zofię Peringer od Dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Bielsku-Białej (p)
Gregorianka: Za † Janinę Okrzymowską
PIĄTEK 16 kwietnia
7.00 W int. Piotra z okazji 50. urodzin, za otrzymane łaski, z prośbą o dar zdrowia
i Bożą opiekę na dalsze lata oraz w int. Bogu wiadomej
18.00 1. Za †† z rodziny Jurczyków, Legutów i Wojtków
2. Rez. p. Gańczarczyk
Ks. Adam: Za † Stefanię Pierściecką od Rafała i Moniki Malcharów (p)
Gregorianka: Za † Janinę Okrzymowską
SOBOTA 17 kwietnia
7.00 Za † Zbigniewa Kulpę od syna Arka z rodziną (p)
18.00 1. Rez. p. B. Krzemińska
2. Rez. p. Brzeźny
Gregorianka: Za † Janinę Okrzymowską
NIEDZIELA 18 kwietnia – 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.00 Za †† Jacka i Pawła Kuklów, Stanisława i Stefanię Miętusów
9.00 Za † Bogdana Kłaptocza od kolegów z kopalni (p)
9.00 (Nałęże) Za †† rodziców Mariana i Annę Mańków, Henryka i Danutę Walczaków, Katarzynę Walczak
10.30 1. Rez. p. I. Greń
2. Rez. p. J. Sikora
12.00 1. Chrzty: Antonina Donocik
2. Rez. p. Pudełek
16.00 Za † Jacka Węglarza od sąsiadów Aleksandra i Anny Gorylów oraz Doroty
i Mariana Gorylów (p)
18.00 Rez. p. G. Kozłowska
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MIŁOSIERNA SPRAWIEDLIWOŚĆ BOGA
"Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież
drzwi Miłosierdzia Mojego. Kto nie
chce przejść przez drzwi Miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi
Sprawiedliwości Mojej”.
(Z Dzienniczka Siostry Faustyny)
Tajemnica Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, którą tak
szczególnie rozważamy w czasie
popaschalnym, jest pełnym objawieniem Bożego Miłosierdzia,
obecnego i działającego w dziejach
świata. Bóg okazywał Swoje Miłosierdzie od kiedy zaczęła tworzyć się
historia ludzkości. I nadal udziela Go światu, który dziś, jak się wydaje,
potrzebuje Miłosierdzia bardziej niż w jakimkolwiek innym okresie dziejów. Jesteśmy świadkami nie tylko łamania Prawa Bożego, ale usprawiedliwiania grzechu jako czegoś zgodnego z prawem, i stopniowego zanikania poczucia grzeszności.
Zatarcie prawdy o grzechu, pozbawienie świadomości grzechu i - co się
z tym wiąże, brak żalu i oczekiwania Bożego przebaczenia, powodują
duchowe okaleczenie człowieka, który sam sobie nie potrafi pomóc…
I tu przychodzi ze Swoją Łaską Bóg. Ta Łaska to Boże Miłosierdzie, najlepsze lekarstwo, które aplikuje się Bożą Cierpliwością wobec chorego na
grzech człowieka. To szansa dla człowieka, by uświadomił sobie to,
czego mu najbardziej było brak, a co było przyczyną duchowego
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ubóstwa, zła i grzechu.
Boży Lekarz opatruje miłosierdziem ludzką słabość i niemoc, ale wymaga
także od człowieka przyjęcia gorzkiej - jak lekarstwo, prawdy o konsekwencjach każdego, nawet najmniejszego, grzechu. Miłosierna Miłość
Boga nie zaciera granicy pomiędzy dobrem a złem. Miłosierny Bóg jest
także Wymagający i Sprawiedliwy. Zawsze gotowy, aby przebaczyć,
oczekuje od człowieka przyznania się do winy. Boża Sprawiedliwość
uświadamia człowiekowi, jakie są konsekwencje grzechu, przez co człowiek - świadomy popełnionego zła, szuka nadziei wybawienia w Miłosierdziu Bożym. Pierwszym objawem Bożego Miłosierdzia jest cierpliwe
napominanie człowieka, że „Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze”.
W Bożym Miłosierdziu zawiera się Boża Sprawiedliwość…
Miłosierdzie Boże nie wyklucza istnienia wiecznego potępienia. Bóg nie
zbawia bowiem na siłę. Kto nie chce skorzystać z Jego Miłosierdzia,
kto uważa, że nie ma grzechu, naraża swą duszę na potępienie. Ta prawda zawarta jest w nauce Kościoła, jak również w objawieniach. Wizję piekła widziały dzieci w Fatimie, a święta Faustyna w Dzienniczku zanotowała: „(…) z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić
duszom i świadczyć, że piekło jest”.
Bóg jest Miłosierny i Sprawiedliwy. W Swojej Miłości zawsze otwiera Serce, jak uczynił to na Krzyżu, aby grzesznik mógł znaleźć w Nim zbawienie.
Ale nie uczyni tego bez woli człowieka, nie zignoruje tej zdecydowanej
ludzkiej siły (nie słabości!), która jest zdolna powiedzieć Bogu: „Nie.
Właściwe rozumiana Sprawiedliwość Boża chroni nas przed nadużywaniem Bożego Miłosierdzia, uwrażliwia nas na dar Bożego Przebaczenia.
Kierując się Sprawiedliwością i Miłosierdziem, Bóg udziela nam pomocy
w czynieniu dobra, daje każdemu odpowiednią ilość czasu na duchowy
wzrost i dojrzewanie do wieczności.
Prośmy Pana, abyśmy byli wrażliwi na napomnienia Jego Sprawiedliwości. Otwierajmy serca na każde Boże natchnienie, wykorzystujmy szanse
nieustannego nawracania, jakie w Swoim Miłosierdziu każdego dnia daje
nam Bóg.
s.Eliasza
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Dziękujemy wszystkim, którzy w tak trudnym czasie wspierają materialnie, ofiarą niedzielną i wpłatami na konto, utrzymanie świątyni oraz duszpasterstwa w naszej parafii. Kolekta w ubiegłą niedzielę wyniosła 3383 zł.
Przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian dziś na 15.00 do naszej świątyni i przed ekrany
mediów na godzinę Miłosierdzia Bożego.
W środę po mszy św. porannej zapraszamy na różaniec prowadzony przez Róże Żywego Różańca. W modlitwie będziemy powierzać
trudne sprawy naszych rodzin Matce Bożej Berdyczowskiej, której
wizerunek obecny jest w naszym kościele. Zapisane na kartce intencje można składać na ołtarzu Matki Bożej.
W piątek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
zakończymy odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia z racji
trzeciego piątku miesiąca.

Przyszła niedziela obchodzona jest jako Niedziela biblijna. W tym
dniu ofiarą do puszek wspieramy działalność Radia Diecezjalnego
Anioł Beskidów.
Zachęcamy do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.

PONIEDZIAŁEK 12 kwietnia
7.00 Za † Wiesława Bargiela od Haliny Bargiel
18.00 1. Za † Jerzego Żyłę od siostry Marii z mężem i rodziną (p)
2. O łaskę zdrowia i bł. Bożego dla Bronisława Moskały
Ks. Adam: Za † Stefanię Stannek od Stanisławy i Mariana Wawrzutów
z rodziną (p)
Gregorianka: Za † Janinę Okrzymowską
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