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_____V N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU ______
Ewangelia według św. Jana ( 8, 1-11 )
„Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni.
Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni
w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego:
”Nauczycielu, kobietę tę 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. Pozostał
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł
do niej: ”Niewiasto, 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”.
Zwykło się uważać, że Jezus pisał grzechy oskarżycieli. A może zajął się
pisaniem, aby nie patrzeć w oczy owej kobiety i nie powiększać jej wstydu lub nie
chciał patrzeć na faryzeuszy? Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, nawiązujące do
proroctwa Jeremiasza: Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni.
Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej
wody, Pana (Jr 17, 13). Jezus pokazuje faryzeuszom, jak bardzo oddalili się od
Boga, który jest źródłem żywej wody, a skupili się na literze Prawa. Kto nie wierzy
w Niego, ten wysycha. Natomiast u tego, kto przyjdzie do Jezusa z wiarą i szczerą
skruchą, to choćby przez swoje grzechy był wyschniętą pustynią, popłyną w nim
strumienie wody żywej.To żywa wiara i szczera miłość ożywia naszą duszę i zbliża
nas do zródła życia , którym jest Jezus Chrystus.
CHRYSTE, DZIĘKUJĘ CI, ŻE TY NIKOGO NIE POTĘPIASZ, LECZ SKRUSZONEMU
ODPUSZCZASZ GRZECHY Z TAKĄ ŁATWOŚCIĄ, JAK WIATR ZDMUCHUJE LITERY
NA PIASKU. PRZEBACZ MI, ŻE JESZCZE NIE UMIEM WYBACZAĆ. PRZEBACZ MI,
ŻE JESZCZE NIE UMIEM KOCHAĆ TAK JAK TY , MIŁOŚCIĄ PIĘKNĄ I CZYSTĄ.

PORZĄDEK MSZY

ŚW.

8 – 13.04.2019

PONIEDZIAŁEK – 08.04.2019
7.00 - Za † mamę Marię w r. śm., ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, ††
z rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz
18.00 - Za † syna Patryka Bartosik w 7 r. śm., jego † przyjaciela Dawida Szymczak, †† z rodz. i d. c.
- Za † męża Antoniego z ok. ur., rodzic., teściów, †† z rodzin Malcherek, Piechaczek
i Goczoł
WTOREK – 09.04.2019
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
18.00 - Za † siostrę Hildegardę w 10 r. śm., † męża i †† rodzic.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisławy z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków
i prawnuka
ŚRODA – 10.04.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Nieust. Pomocy w int. syna Waldemara z rodziną i syna Piotra
z rodziną oraz o bł. B. dla Krzysztofa i dla matki Teresy
18.00 - Za †† rodzic. Pawła i jego †† żony Marię i Albinę, †† teściów Ryszarda i Łucję, męża Józefa,
syna Jana i †† z pokrew.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodziny Patoła oraz o błog. Boże dla córek rodzinami
CZWARTEK – 11.04.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Marii z ok. ur.
18.00 - Za †† rodzic. Franciszka i Bronisławę oraz Agnieszkę, †† braci, bratową, szwagrów, dziadków
z obu str. i †† z rodziny
- Za † Piotra Biemer w 30 dniu po śm.
PIĄTEK – 12.04.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ewy i Kazimierza z ok. rocz. ślubu oraz o bł. B. dla dzieci
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00 - Droga Krzyżowa
18.00 - Za † męża Gerarda w 22 r. śm., rodzic., teściów, brata, szwagra i szwagierkę oraz o zdr.
i B. bł. dla dzieci, wnuków i prawnuków
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Łukasza z ok. 1 r. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 13.04.2019 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za † męża Mariana w 2 r. śm., †† z rodziny Pastuszak, Misik i Czajka
09.00 - W int. osób chorych i starszych (z błog. lurdz.)
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Natalii z ok. 30 rocz. ur., o bł. B. w rodz. oraz za † ojca Jana
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marty z ok. ur., jej †† męża Oskara i o bł. B. w rodzinie
- Do B.Op.p. w. MB Fatim. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Anny
- Do B.Op. p.w. MBFatim. z prośbą o błog Boże i zdrowie dla Krzysztofa
- Za †† rodzic. Agnieszkę i Piotra Wieszala, †† z rodziny i d. w c.
- Za †† rodzic. Zofię i Henryka Miler
- Za † siostrę Marię, braci Marka i Zdzisława w kol. r. śm. oraz o bł. B. dla córek z rodzinami
- Za † Ingeborgę Sowioski w 30 dniu po śmierci
- Za † Wacława, Janinę i Wacława z rodziny Oliwiak i Otahel, †† Czesławę i Zbigniewa
z rodziny Bieleckich i Cymborskich i d. w c.
- Za † Krystiana Iwaneckiego
- Za dusze w czyśdcu cierpiące
NIEDZIELA PALMOWA – 14.04.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisławy i Czesława z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie

- Za † męża i ojca Zbigniewa Maślankę w 1 r. śm., rodzic. Alinę i Włodzimierza oraz siostrę
Danutę
10.00 - ROCZEK: Maciej Hałek, Magdalena Janik, Magdalena Lesiewicz
- Za † siostrę Annę w 40 r. śm., †† rodzic. Genowefę i Czesława, teściów Marię
i Kazimierza, synową Annę oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Za †† rodzic. Marię i Ryszarda Bugaj, Mieczysława Zarek, babcię Zofię Kołodziejczyk,
dziadków z obu str. oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Franciszka i Elżbiety z ok. 50 r. śl. oraz o bł. B dla dzieci
z rodzinami
15.00 - Za † Piotra Lukosza w 1 r. śm., †† rodzic. i teściów, †† z rodziny Lukosz, Formickich, d. w c. i o
bł. B. dla rodziny.
- Za † Wiesława, jego brata Stanisława, siostrę Danutę i jej męża Edwarda, †† rodzic. z obu str.
oraz o bł. B. w rodzinie
19.00 - Pokutna Droga Krzyżowa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - V Niedziela Wielkiego Postu
1. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu liturgia kieruje pobożnośd wiernych ku Męce
Paoskiej. Zasłonięte krzyże przypominają nam cierpiącego nieustannie Chrystusa.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna-szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
Po nabożeostwie będą do odbioru szaty liturgiczne dla dzieci do I Komunii św.
4. W piątek przeżywamy Dzieo Pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy.
O godz. 7.00 – Msza św. i nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego
O godz. 15.00 – Nabożeostwo w Godzinie Męki i śmierci Jezusa na krzyżu
O godz. 17.00 – Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
5. W sobotę (13 marca) przeżywamy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej. Czas Wielkiego
Postu jest sposobną okazją, by orędzie fatimskie podjąd z chrześcijaoską miłością i wypełniad
w codziennym życiu przez modlitwę, pokutę i osobiste nawrócenie. Zapraszamy do udziału we Mszy
św. i nabożeostwie różaocowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 (z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św. o 18.00.
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00
Od godz. 17.00- 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
6. W sobotę w parafii Szymiszów o godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa
z udziałem kapłanów dekanatu Strzelce Opolskie na zakooczenie wizytacji kanonicznej.
7. W sobotę 13 kwietnia w kościele seminaryjnym w Opoluodbędzie się całodzienny diecezjalny
obchód Światowego Dnia Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 a zakooczy ok. 21.30.
Zapisy na stronie botafe.pl.
8. W niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Paoskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy
św. Po Mszy św. o godz. 10.00 konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę.
O godz. 11.15 uroczysta Msza św. z procesją dookoła kościoła.
W przyszłą niedzielę nie będzie nabożeostwa Gorzkich Żali.
O godz. 19.00 Pokutna Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.
9. W niedzielę Palmową Biskup Opolski zaprasza osoby żyjące po rozwodzie w związkach
niesakramentalnych na spotkanie modlitewne o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.
10. Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź jest codziennie: rano od godz. 6.30 do
7.30 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.30.

11. Zespół Parafialny Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece
wielkanocne, kartki świąteczne i dewocjonalia
12. Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej prosimy o finalizowanie wszystkich należności
związanych z pielgrzymką i uzupełnienie brakujących danych osobowych.
13. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone ofiary
a także za okazywaną pomoc, serdeczną życzliwośd i dar modlitwy.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

NIE POTĘPIAJ, ALE I NIE GRZESZ WIĘCEJ
Oczyma wyobraźni przenieśmy się do ojczyzny ziemskiego Jezusa z Nazaretu. Cofnijmy się
w czasie o mniej więcej 2 tys. lat. Oto widzimy Nauczyciela z Galilei, którego wielcy tamtego
świata – „uczeni w Piśmie i faryzeusze” – stawiają w niezręcznej sytuacji, by tylko znaleźd powód,
żeby „Go oskarżyd”. Przyprowadzają przed Niego kobietę przyłapaną „na cudzołóstwie”.
Według starotestamentalnego Prawa (Kpł 20,10), czyn ten podlegał karze śmierci przez
ukamienowanie. Kara ukamienowania świadczy o tym, że chodziło w tym przypadku o młodą
kobietę (13-16 lat), która sprzeniewierzyła się więzi małżeoskiej w pierwszej fazie tego związku,
w okresie narzeczeostwa. Przyprowadziwszy ją do Jezusa, uczeni w Piśmie i faryzeusze zadają
pytanie: „Mojżesz nakazał nam takie kamienowad. A Ty, co mówisz?”. Oto pytanie pułapka. Sąd
odbywał się w obrębie murów świątyni, w pobliżu miejsca, gdzie Jezus nauczał. Tam też zbierał
się żydowski trybunał (Bet Din), który wcześniej prawdopodobnie wydał wyrok na kobietę.
Pułapka zastawiona na Jezusa jest szczególnie subtelna. Gdyby próbował uwolnid kobietę,
sprzeciwiłby się Prawu Mojżeszowemu i wyrokowi Bet Din, co byłoby nie do pomyślenia. Gdyby
potwierdził wyrok trybunału, jak miałoby się to do Jego nauczania o Bożej miłości i miłosierdziu.
Jezus jednak schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Egzegeci wciąż zastanawiają się, co takiego
Jezus pisał lub rysował na ziemi. Jedno z wyjaśnieo proponuje takie oto rozwiązanie. W Starym
Testamencie Bóg na Synaju wypisał swoim palcem Dziesięd Słów (Dekalog) na twardym
kamieniu. Jezus zaś pisze na świątynnej ziemi, świętym prochu, takim, jakim posłużył się Bóg, aby
stworzyd człowieka. Jezus pisze więc Torę w nowy sposób, na miękkim materiale, czyli w sercu
człowieka, a jest to Prawo miłości: „odbiorę wam serce kamienne, a dam wam sercez ciała” (Ez
36,26). Następnie Jezus powstawszy, zwraca się do faryzeuszy: „Kto z was jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci na nią kamieo”. Kiedy wszyscy zaczęli powoli odchodzid, poczynając od
najstarszych, na placu zostali tylko Jezus i kobieta. Jezus wypowiada najważniejsze słowa:
„Kobieto, nikt cię nie potępił?... I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.
Tajemnica kobiety odsłania tajemnicę miłosierdzia i odkupienia. Pozostaje nakaz: nie
grzeszwięcej i mocne postanowienie nieobrażania Boga z miłości do Tego, który przybył, aby nas
zbawid.
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Kancelaria parafialna czynna:poniedziałek – wtorek – czwartek – piątek
rano od godz. 8.00 – 8.30; wieczorem 18.45 – 19.30

