WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ

INTENCJE MSZALNE
4.IV
1700 W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (24 gr.)
Poniedziałek

W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (25 gr.)
WYPOMINKOWA: +Włodzimierza STELMASIAKA, +
5.IV
Eugenii SIERAKOWSKIEJ, + Ireny KUJAWSKIEJ-DE
Wtorek 1700 MEZER, + Stanisława MATULKI, + Zofii
MAKOWSKIEJ, + Janiny MŁOŹNIAK, + Sylwii
WÓJCIK, + Teresy PABISIAK
00
8
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (26 gr.)
W int. Ś.P. Eugenii, Tadeusza, Lidii BOROWSKICH,
6.IV
Bogusława GONTARSKIEGO, W int. Ś.P. Moniki
Środa
1700 MALINOWSKIEJ, Zygmunta BOGUCKIEGO, c.r.
BOGUCKICH i BOROWSKICH
1/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (27 gr.)
7.IV
1700 2/ W int. Ś.P. Janiny i Henryka MATULKÓW, Stanisława
Czwartek
i Marianny KILIAŃSKICH
1500 ZBIOROWA
8.IV
Piątek
1700 W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (28 gr.)
1700 W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (29 gr.)
9.IV
Sobota
W int. Ś.P. + Agnieszki, Eugeniusza, Anny, Kazimierza
1800
i Zenona c.r. DOMANIEWICZÓW
NIEDZIELA PALMOWA - 10 KWIETNIA 2022
00

8

800
930
1130

W int. Ś.P. + Danuty i Mariana KORZENIEWSKICH, Jadwigi
i Mariana MARCZAKÓW
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (30 gr.)
W int. Ś.P. + Stanisława, Marianny i Tadeusza PAWLAKÓW

1600

W int. Ś.P. + Bolesława i Janiny REJER, Ryszarda CIEŚLICKIEGO,
Ryszarda ADAMSKIEGO

1800

W int. Ś.P. + Wiktorii TURCZYN
N I E
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Trzeba przyjąć wezwanie, trzeba posłuchać, trzeba ocenić własne siły i trzeba
odpowiedzieć „tak”. Nie bój się, nie bój się, ponieważ znalazłeś łaskę; nie bój się
życia, nie bój się macierzyństwa, nie bój się twojego małżeństwa, nie bój się
„Bóg
zapłać” zaponieważ
ofiary na pokrycie
druku
naszej gazetki
twojego
kapłaństwa,
znalazłeśkosztów
łaskę. Ta
pewność,
ta świadomość
pomaga nam, JAK pomogła Maryi.
(Jan Paweł II, 25 marca 1982)

Gazetka parafialna
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Iz 43, 16-21 * Ps 126 * Czytanie II: Flp 3,8-14

Ewangelia: J 8, 1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w
świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał
ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do
Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy
ją pośrodku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę
dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?” Mówili
to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się pisał na
ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż
do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się
rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” A ona odrzekła: „Nikt, Panie!” Rzekł
do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Oto słowo Pańskie
MIOŁSIERDZIE I SĄD

Motywy

postawienia jawnogrzesznicy przed sądem Zbawiciela są jasne.
Faryzeuszom nie chodzi w istocie o sprawiedliwy wyrok wobec tej kobiety. Jest
ona traktowana przez nich jak przedmiot, którego chcą użyć w intrydze przeciw
Jezusowi z Nazaretu. W tym procesie to Sędzia ma zostać osądzony. Oskarżyciele
powołują się na prawo, pokazują Sędziemu kodeks, którego trzeba się trzymać,
a który nakazuje jednoznacznie wyrok śmierci. „ A Ty co mówisz? Jaki jest Twój
werdykt?” „Ognia nie gasi się ogniem” – mówili Rzymianie. Kłamstwa nie
zwalcza się kłamstwem, a nieczystości nieczystością. Motywy działania faryzeuszów są nieczyste i kłamliwe. Przewód sądowy, to w istocie dociekanie
obiektywnej prawdy w świetle której można dokonać sądu. Dlatego Pan Jezus nie
prowadzi sądu przeciw tej kobiecie, ona już została osądzona: stoi w prawdzie

swego grzechu - jest jawnogrzesznicą. Pan
Jezus szuka prawdy w sercach oskarżycieli.
Zaczyna pisać na ziemi prawdę o czynach
poszczególnych faryzeuszów. Mówimy, że
sumienie, to głos Boga w naszych sercach.
Oskarżyciele uważali się za doskonałych,
stracili wewnętrzny słuch na słowo prawdy.
Dlatego Pan Jezus próbuje do nich dotrzeć ,
poruszyć ich sumienia ukazując spis ich
słabości i grzechów. Wtedy dokonuje się
ostateczna konfrontacja z prawdą: „Kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień”. Odchodzą zawstydzeni, ukradkiem
wyrzucając kamienie oskarżeń, nienawiści,
zemsty. „Miłosierdzie odnosi triumf nad
sądem”. Pan Jezus przywraca do życia
jawnogrzesznicę mocą swego miłosierdzia:
„Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Przyjęte
miłosierdzie owocuje przemianą życia
i wiernością aż po Krzyż. Tradycja kościoła
widzi w tej kobiecie św. Marię Magdalenę.
Często zapominamy, że miłosierdzie, którego
doświadczamy nie jest tylko dla nas.
Oczywiście, że pierwszym obdarowanym jest
grzesznik. Tak jak z każdą łaską. Weźmy na
przykład łaskę powołania. Pierwszym
adresatem tej łaski jest osoba powołana. Ale
przecież powołanie nie jest tylko dla osoby
powołanej. Z tą łaską – tak jak z każda inną –
łączy się posłanie. Dlatego Jezus mówi do
Magdaleny: „Wstań i idź!| To znaczy: jesteś
posłana, aby świadczyć o Moim
miłosierdziu!” Jeśli spowiedź przeżywamy
tylko po to, aby oczyścić się z grzechów,
poczuć ulgę i pokój sumienia a zapominamy
o posłaniu i świadectwie z pewnością jest to
bardzo. okrojone doświadczenie Bożego
Miłosierdzia. Tak naprawdę dotyczy to
dwóch warunków dobrej spowiedzi:
Mocnego
postanowienia
poprawy
i zadośćuczynienia Bogu i ludziom. Gdy
Pan Jezus mówi: „Nie grzesz więcej” to

zaprasza człowieka do współpracy z łaską,
by każdego dnia podejmował trud
odrzucania pokusy i stawania się lepszym.
Wyobraźmy
sobie
nawróconą
jawnogrzesznicę, gdy po spotkanie
z Jezusem idzie uliczkami Jerozolimy. Te
same spojrzenia: jednych - pogardy
i osądu, innych – nieczystej pożądliwości.
Magdalena nie zwraca na to uwagi, jej
serce jest oczyszczone i wypełnione
światłem Bożej miłości. Może wieczorem
ktoś zastuka do okna jej mieszkania ale
ona już nie otwiera drzwi swego serca na
pokusę i grzech, bo jej serce jest sercem
oblubienicy, a jej Oblubieńcem jest Jezus
Chrystus, Zbawiciel świata, Król nieba
i ziemi, Ten, który jest miłością
i miłosierdziem samym. Zakończę
wierszem: Łaska czystości, który wyrósł
z refleksji nad dzisiejszą Ewangelią:
Zagrały hormony
Cieszą się demony
Seks staje się bogiem
A dusza odłogiem
Leży…
Wolność podeptana
A miłość zbrukana
Czystość ośmieszona
Godność poniżona
Boli…
Jawnogrzeszna wstała
Bo Ciebie spotkała
Wszystko przebaczyłeś
Godność przywróciłeś
Dziecku…
Już nie jestem rzeczą
Koszmary nie dręczą
Z grzechów oczyściłeś
Wszystko naprawiłeś
Jezu…
ks. Proboszcz

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY

913-914

2.II.1937. Dziś skupienie Boże od rana przenika
moją duszę; w czasie Mszy św. myślałam, że
zobaczę małego Jezusa, jak często Go widzę,
jednak dziś widziałam w czasie Mszy św. Jezusa
ukrzyżowanego. Jezus był przybity do krzyża
w wielkich mękach. Dusza moja została
przeniknięta cierpieniem Jezusa, w duszy i ciele
moim, chociaż w sposób niewidzialny, ale równie
bolesny. O, jak straszne tajemnice dzieją się w
czasie Mszy św. Wielka tajemnica się dokonuje w czasie Mszy.
Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci
Jezusa. Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy św.
i jaki w niej gotuje dla nas dar. Jego Boska miłość tylko na taki dar
zdobyć się mogła. O Jezu, Jezu mój, jak wielkim bólem przeniknięta
jest dusza moja, widząc tryskający zdrój żywota z taką słodyczą
i mocą dla każdej duszy. A jednak widzę dusze zwiędnięte
i usychające z własnej winy. O Jezu mój, spraw, niech moc
miłosierdzia ogarnie te dusze.
Z OGŁOSZEŃ
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➢ Gorzkie Żale z nauką pasyjną o godz. 1715.
Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po sumie wystawienie Najświętszego
Sakramentu i różaniec w int. pokoju na Ukrainie.
We wtorek wypominki będą odczytane przed Mszą św. Po Mszy różaniec o
pokój.
Dziękujemy mieszkańcom WĄGRODNA i NOWYCH RACIBORÓW za
ofiary na przystrojenie grobu Pańskiego.
Za tydzień Niedziela Palmowa. Ministranci będą rozprowadzać palemki
przy wejściu do kościoła.
W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie tylko w sobotę.
Osoby, które mogłyby ofiarować godzinę adoracji w tym tygodniu prosimy
o zgłaszanie się do zakrystii.
Intencje dla kół różańcowych na ten miesiąc:
1/ Koło św. Faustyny: O skruchę serca i nawrócenie najcięższych grzeszników
2/ Koło św. Franciszka: W int. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.
3/ Koło MB Fatimskiej: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie i na świecie.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: Ś.P. TERESA PABISIAK (l. 84) z
Błonia. Pogrzeb odbył się wczoraj. Wieczny odpoczynek …..

