
   

                                                                      

          

Chrystus zmartwychwstał,  prawdziwie zmartwychwstał
Tymi słowami pozdrawiamy si    
   
       
   
         miło        

    Miłosierdzia Bo 
   tej siostrze Faustynie Kowalskiej prosił o obchodze
     nił, e miłosierdzie to przebaczenie, uczynek dobroci
 

Jak Jezus przebaczył łotrowi, Piotrowi, uzdrowił wielu chorych, modlił si
w Ogrójcu za cał       miło ci miłosiernej
         
  siadom, głodnym dzieciom czy modlitwa za napotkane  
 nie wspaniałe na 
 Nie jest to łatwe do realizacji  
zrobi łaska Bo  
Niech nasz liczny udział we Mszy      
           ywamy „mał    
           
Chrystus bowiem prawdziwie zmartwychwstał Alleluja.
                      

  





 – Niedziela  Miłosierdzia
 

 


 


 


 
  

 
   



   

      
rekwizytów ks. Huberta najbardziej podobała
 

    
      dz Hubert Relich z Głogowa
 ał nam tajemnic  Eucharystii. Dzieci miały okazj 
         
az uczniów szkoły

           wysłucha  
  
 Jak powiedział na zako  
w. z miło  c mamy miłowa  
yciowe zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.


Ks. Hubert przy ołtarzu Eucharystii i Słowa Bo 

 ej miło 

Były te  
udało si  



   



      
wykorzystywał jako przykład drzewa, np. figowiec,
        
nauka była bardziej przez nas rozumiana. Ale przede
      łu yło
jako materiał do wykonania krzy     
  mierci Pana Jezusa. To wła   
 a nadeszło zbawianie całej ludzko   
        
i zła, bo przecie  a Bóg – Człowiek Jezus zło
pokonał dobrem i zapewnił nam wszystkim 
       drzewo było przyczyn  
         piło
podniesienie człowieka z upadku do     
  dokonał tego zbawczego aktu
 
 ty Jan Apostoł ostrzegaj     

Słowa Bo      
    ł, co ze
słów ksi     Bóg odejmie jego udział
    
   czeniem tego artykułu b   słowa

         
„Kłaniamy si  Tobie, Chryste błogosławimy Ciebie,  
      raczył.”



   3 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bo 
      III rocznica zawierzenia parafii Miłosierdziu
 
  
   
 
 
  Modlitw o Powołania
   
 
 

 ł sakramentu Chrztu  

W marcu nikt nie zawarł sakramentu mał  

  
 p. Stanisław Koper zm. 01.03. pogrzeb odbył si 
 p. Stefania Matusiewicz zm. 12.03. pogrzeb odbył si 

    nieodgadniony sposób zaistniało ju
       
         ane były za  
       
   działo si   ywiły
człowieka, chroniły go, dawały drewno na budulec a 
leczyły. Pierwotny człowiek czuł, e drzewa ł   
          
w czasach nam współczesnych tak    
pomnikowe – długowieczne.
  w drodze do zbawienia człowieka drzewo

odegrało bardzo wa           
       
Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wygl 
          
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.” 
        
         
        
   poznania, co jest moralnie dobre lub złe.  
         
     
akacjowego wykonany został przybytek   

wiadectwa oraz stół i ołtarz, czyli przedmioty bezp 
         
  



   

     bardzo kochał i konfesjonał
wyczerpywały go ponad siły. Kapłani podziwiali prac 
  tnie korzystali z jego posługi, widz  
            
abnegacji i wyrzeczenia. Ubogo mieszkał, nie dbał o 
     ci przeznaczał na potrzeby
 cioła.
   nie pojawiały
         zekał na
stan zdrowia. Był bardzo twardy dla siebie. Mimo pr 
pracował dalej, licz  e organizm zdoła pokona  . Tak było
do lutego 2001 r. Niestety długo trwaj    
        
doprowadziły do tragedii nagłego zawału serca, który 7 lutego był
 mierci ks. Franciszka. Dla otoczenia i przeło 
nagła   była prawdziwym zaskoczeniem. Odszedł do domu
   y, który z całkowitym oddaniem słu ył
   du za miło     ł im nie
całym sob 



        
         
     pił kard. Tarcisio

      
 
         
     nowoczesnym młodym człowiekiem, je  
przeczytało si   
w szkołach,            
  ciół miał si
            
 wiadczył arcybiskup Genui.
     Kardynał Bertone, który przez lata, jako sekre
Nauki Wiary, zwrócił nast   na najjaskrawsze bł 
znalazły si         
fałszywego, jego zdaniem, ani    
          
      
  
jest niemal tak samo reprezentowana, jak apostołowi
      jest według "negacja
        
 y do najdokładniejszych w Ewangelii, co sprawiło, 
      

 
         
       
pełna jest sfabrykowanych kłamstw - podkre lił włoski
kardynał.
 e "szerzenie tego steku kłamstw odbywa
              
   ki, nie jest dorosłym
           
 czył kard. Bertone.


  cinie ks. Franciszek Kornakiewicz pracował bardzo
     
gospodarz, mocno wyczerpał swe siły i dlatego wskazanym było, by
przeszedł na łatwiejsza placówk      parafia była
   zło        ł
 cioła.
 Bp. A. Dyczkowski przeniósł ks. Franciszka Kornaki
           
           kapła ska była

  ł zadania duszpasterskie
z całym entuzjazmem. Znów katecheza, pilnowanie konfesjonału,
remonty zajmowały ks. Franciszkowi czas od  
 tnie spieszył z pomoc    
     dzał tam
      ego miłosierdzia pielgrzymom.
W parafii kontynuował dzieło pracy swoich poprzedni
  
  cioła w Nowej Niedrzwicy, zabieganie o kaplic

      
 w. Łukasza.   
                              
       


Ciało i Krew 

    ywamy Ciało i Krew
  . Ciało w biblijnym rozumieniu oznacza 
całego człowieka wraz z jego psychiczn   
     c cały. Stare Przymierze
zakazywało spo     
          
      
ciało i krew oznaczaj    
 , to pozbawienie ciała siły, jak 
          
      



