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  Słowa Ewangelii  według Świętego Jana, 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. 

14 marca -  PONIEDZIAŁEK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

07:00 + Jakub Joanna Bryśkiewicz, ich  

rodzice: Piotr i Eleonora, Józef i Maria  

oraz ich córka Janina Kaszuba  

18:00 + Jadwiga Jarmuszewicz 13 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny  

Jarmuszewicz i Ostapczuk  

15 marca - WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Jan Fieducik 8 rocz. śmierci oraz 

zmarli z rodziny Fieduciuków i Jurków  

16 marca - ŚRODA  
6:30  WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 W intencjach z nowenny  

17 marca - CZWARTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Halina Zapolska 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny Zapolskich i Krupiczojć 

18:00 + Zbigniew Karbownik 4 miesiąe po 

śmierci  

18 marca  - PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

 7:00 + Józef Zofia Sadkowscy i za zmarłych 

z rodziny z rodziny Krzywickich  

i Orłowskich i za Jana Żygadło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 + Jakub Jegor 10 rocz. śmierci oraz 

Michał, Michalina i Paweł               

18:00 + Józef Mickiewicz 13 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron  

19 marca-  SOBOTA  
6:30 + Józef Kołelis 9 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron  

7:00 + Józef Kalenik  

18:00 + Mirosław Milewski 2 rocz. śmierci  

i za wszystkich zmarłych z rodziny  

20 marca - NIEDZIELA PALMOWA 
7:00 + Józef Bielak 11 rocz. śmierci oraz za 

rodziców i rodzeństwo z obojga stron  

8:30 + Kazimierz, Zofia i Bronisław  

Korowajczyk  

10:00 + Jadwiga Brancewicz  12 rocz. 

śmierci; Jan Brancewicz i zmarli z rodziny  

11:30 + Zofia 9 rocz. śmierci, Bronisław 45 

rocz. Śmierci, Anna i Jan Podosowik, Maria 

Dawidowicz, Albin i Leszek Jurkiewicz  

13:00  + Zofia, Janina i Jan z rodziny  

Bruszewskich, Stanisława, Józefa, Józef, 

Ludwika z rodziny Osmólskich  

13:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę 

NMP  dla kapłanów naszej parafii  

18:00 + Józef Szyszko 1 rocz. śmierci i jego 

żona Barbara i za zmarłych z rodziny  

Chluścików: Józef, Stanisława, Sergiusz  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

W tym tygodniu mamy 6 wolnych intencji mszalnych. Osoby zainteresowane 

zamówieniem   Mszy  Świętej  w  tych  terminach   zapraszamy  do  kancelarii  

parafialnej. 



2. Dziś przypada 3 rocznica wyboru papieża Franciszka. Chyba wszyscy dobrze 
pamiętamy moment sprzed trzech lat, z wieczoru 13 marca 2013 roku, kiedy 
nowo wybrany biskup Rzymu, Franciszek, zwrócił się z prośbą o modlitwę  
w swojej intencji. Kiedy pochylił głowę, na placu Świętego Piotra zapadła  
cisza, podczas której wszyscy modliliśmy się za papieża. Ojciec Święty nie 
przestaje prosić o to modlitewne wsparcie. Uczyńmy zatem zadość tej prośbie 
i powierzajmy opiece Matki Najświętszej posługiwanie Chrystusowego  
namiestnika: Pod Twoją obronę…, Matko Kościoła, módl się za nami! 
3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na wykup kościołów poewangelickich. Po 
Mszy świętej można złożyć do puszki przed kościołem ofiarę na kwiaty do 
Grobu Pańskiego. 
4. Składamy serdeczne podziękowanie dyrekcjom szkół, gronu nauczycielskie-
mu i katechetom za owocną współpracę oraz czynny udział w tegorocznych 
rekolekcjach wielkopostnych.  
5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza 17 marca - czwartek  
o godz. 16:00, na spotkanie z panią Ritą Kostką, tytuł prelekcji: Tradycje  
Warmii i Mazur - Rytuał Rodzinny. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy  
ul. Miejskiej 7. 
6. W kinie Gwiazda dnia 17 marca - czwartek o godz. 15:00 i 20:30 będzie  
wyświetlany film Cierń Boga -historia Jezusa widziana oczami Apostołów.  
7. W najbliższą sobotę przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca 
NMP i patrona Kościoła powszechnego. W tym dniu modlimy się w intencji: 
mężczyzn, ojców, mężów i synów, a także solenizantki i solenizantów, by ich 
patron, Święty Józef, wypraszał im moc Bożego błogosławieństwa. 
8. W przyszłą niedzielę, noszącą nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej 
podczas Mszy Świętej wysłuchamy pasji, czyli opisu Męki Pańskiej według  
św. Marka. Podczas każdej Mszy świętej odbędzie się poświęcenie palm. 
Przed Mszą świętą rodzinną, gromadzimy się o godz. 11:15 przy plebanii, skąd 
w uroczystej procesji udamy się do kościoła. 
9. W Niedzielę Palmową po Mszy świętej wieczornej, około godz. 18:45  
wyruszamy z kościoła ze świecami na Drogę Krzyżową wokół Placu  
Piłsudskiego. Serdecznie zapraszamy wiernych z całego miasta do wspólnej 
modlitwy. 
10. Rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą sakrament Chrztu  
świętego podczas świąt, zapraszamy na przygotowanie do liturgii tego  
sakramentu w sobotę - 19 marca o godz. 17:00 do kancelarii parafialnej. 
11. W następną niedzielę o godz. 13:00 odbędzie się Msza Święta dla  
Wspólnoty Domowego Kościoła. Oprawę liturgiczną przygotują członkowie 
wspólnoty. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
12. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Władysław Berliński i Józef 
Bidiuch. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

NIE WARTO ZAJMOWAĆ SIĘ ŚMIECIAMI 
 
Rozpamiętywanie dawnych grzechów odbiera radość. 

Przez wybieganie w przyszłość zamykamy się  

w świecie marzeń i niełatwo czasem odróżnić  

rzeczywistość od fikcji. Dlaczego tak trudno żyć „tu  

i teraz”? W sakramencie pokuty i pojednania Pan  

Jezus odpuszcza grzechy, obdarza pokojem i sprawia, 

że na nowo możemy radować się czystym sercem. 

Niestety bywa tak, że mimo otrzymania rozgrzeszenia, 

nadal zadręczamy się faktem upadku. Skoro nie  

przebaczamy sobie, trudno się dziwić, że wątpimy  

w Boże przebaczenie. A Pan mówi: „Nie wspominajcie  

wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli  

dawnych rzeczy”. Świat pędzi coraz szybciej. Trudno 

jest nieraz znaleźć czas, aby przystanąć i popatrzeć na życie z wiarą. Takie  

zatrzymanie jest jednak konieczne, aby dostrzec cuda, jakie „tu i teraz” czyni dla 

nas Pan Bóg. Nie warto więc zajmować się śmieciami. Pozwólmy sercu na bieg ku 

„wyznaczonej mecie”. Jeśli mamy myśleć intensywnie o przyszłości, to tylko  

w perspektywie życia wiecznego w niebie. Pan Bóg działa nieustannie i daje łaski na 

daną chwilę – nie jutro, nie za tydzień czy miesiąc, ale „teraz”. Otrzymując  

odpuszczenie grzechów, jesteśmy posłani jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii: „Idź  

i nie grzesz”. Oskarżona publicznie o cudzołóstwo mogła poddać się rozpaczy.  

Chociaż Ewangelista nie opisuje dalszych losów niewiasty, jest bardzo  

prawdopodobne, że po spotkaniu z Panem jej życie zmieniło się radykalnie. Idź i ty, 

by głosić światu, że Bóg jest dobry i miłosierny i raduj się każdą chwilą życia. 

1. W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego 

okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy św. będziemy modlić się 

prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj  

zasłaniania krzyży.  


