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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

DROGA,

EWANGELIA: J 8, 1-11

I PRAWDA,
,

I
.
ZYCIEM”
JEZUS

„I Ja ciebie nie potępiam.
Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

Bóg jest tym, który zawsze dokonuje rzeczy nowych. Na łamach
dzisiejszej Ewangelii jest prezentowana nowość, według której
działa Jezus. Przeciwstawia nieubłaganym wymogom Prawa miłosierdzie. Oskarżyciele odmawiają kobiecie cudzołożnej szansy
zmiany życia. Odrzucają jej przeszłość. „Mojżesz polecił nam w Prawie,
aby takie kobiety kamienować”. Kamieniam zamierzają pogrzebać
nie tylko jej przeszłość, ale także ją samą. Czekają na zdanie Jezusa.
„Tymczasem Jezus pochylił się i pisał palcem na ziemi”. Wszyscy
zaczęli odczytywać znaki pisane na piasku. To, co było tam napisane,
ma małe znaczenie. Jezus podpowiada: „Ten z was, który jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Czyżby zgoda
na kamienowanie? Nie! Zaczął jeszcze coś pisać na miękkiej ziemi.
Czytali i „zaczęli po kolei rozchodzić się... tak, że w końcu został tylko On i... kobieta”. Bezdusznemu Prawu
wykutemu w kamieniu przeciwstawił miłosierdzie wypisane na miękkiej ziemi. „Nikt cię nie potępił?... Ja też cię
nie potępiam”. Jezus stawia tylko jeden warunek – „Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Jezusowe spojrzenie na
jawnogrzesznicę jest spojrzeniem miłosiernego Boga, które zawsze potępia grzech i chce ratować człowieka.
Ile razy byliśmy w sytuacji grzesznej kobiety? Ile razy słyszeliśmy „nie grzesz więcej”? Ile razy doznaliśmy miłosierdzia
Bożego? A jak my okazujemy miłosierdzie bliźniemu? Panie! Dziękuję za łaskę miłosierdzia. Pomóż widzieć
belkę w moim oku, a nie źdźbło w oku bliźniego.
Adam Żak

A WIELKI POST TRWA...
Piątek, wieczór, po Drodze krzyżowej...
Wracam. Za parę chwil ciepłe mieszkanie, kolacja...
Znowu przeżycia powodują, że różne myśli zaczynają
kołatać w głowie.
Kiedyś Bóg wręczył naszym przodkom Dziesięć
Przykazań - zasad postępowania spisanych na dwu
kamiennych tablicach. Nawet małe dziecko potra�
nauczyć się ich dosłownie w godzinę...
Ludzie od tysiącleci także tworzą prawo... Dokładne.
Dopasowane do każdej dziedziny życia, każdej grupy
ludzi. Wspomnę - III wiek przed Chrystusem - prawnie
nakazany skład surowców do wypieku dobrego chleba
(Rzym), bo ten, co przeznaczony był dla biedoty zawierał
prawie same trociny.
My, bazując na przykładach sprzed wieków, tworzymy
przepisy coraz doskonalsze. Kodeksy: karny, cywilny,

rodzinny, handlowy, drogowy, wykroczeń, pracy, morski...
Dziesiątki ksiąg ze stronami chronologicznie ułożonych
artykułów, tysiące tomów komentarzy do nich. Trudna
do zliczenia jest ilość specjalistów: radców, adwokatów,
prokuratorów, sędziów, wykładowców uniwersyteckich...
Przepisy są tak rozwinięte, że powodują wielość interpretacji jednego artykułu przez różnych urzędników
tej samej instytucji...
Nie ma człowieka, który objąłby swą wiedzą całe
ludzkie prawo. Za trudne.
O dziwo! Mimo wszystko łatwiejsze niż objęcie swą
wiedzą krótkiego i jednoznacznego prawa, co mieści się
na jednej stronicy: czcij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij... Prawa, co ma komentarz zawarty w jednym
tomie Ewangelii...
Za tydzień kolejna Droga Krzyżowa... Za rok znowu
Wielki Post... Aż po skutek!
Michał Jakaczyński
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ZAPRASZAMY NA CAŁE ŚWIĘTA
Już wkrótce Święte Triduum
Paschalne Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego. Potocznie nazywamy je
Świętami Wielkanocnymi. Prawdą
jest, że obowiązek uczestnictwa we
Mszy świętej mamy tylko w Niedzielę
Wielkanocną. Ale to właśnie trzy dni
Triduum Paschalnego są najważniejszymi dniami, najważniejszymi
Świętami naszej katolickiej wiary.
Śmiało można powiedzieć, że w
Niedzielę Wielkanocną nasze Święta
mają się już ku końcowi.
Dlatego bardzo gorąco zapraszamy
do jak najliczniejszego uczestnictwa
we wszystkich celebracjach Triduum.
Są one bardzo piękne i wymowne.
To z męki, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa zrodziło się nasze życie wieczne,
moc świętych sakramentów.
Triduum Paschalne rozpoczyna się
w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy
w Wielką Niedzielę wieczorem.
W Wielki Czwartek jest Msza
Wieczerzy Pańskiej - wspominamy
Ostatnią Wieczerzę Pana Jezusa
z Apostołami w Wieczerniku i ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.
Po tej Mszy świętej w pięknej procesji przejdziemy z dużego kościoła
do kaplicy Świętej Rodziny, jak gdyby
odprowadzając Jezusa na mękę.
Potem - w czwartek i piątek w kaplicy Świętej Rodziny, która
wtedy staje się Ołtarzem Wystawienia

W sobotę wieczorem jest Wigilia
Paschalna - najważniejsza Liturgia
w ciągu roku, Liturgia, która nie należy
do Wielkiej Soboty, a rozpoczyna
świętowanie Wielkiej Nocy, Wielkiej
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas Wigilii Paschalnej
jest poświęcenie ognia i Paschału,
bogata Liturgia Słowa, odnowienie
przyrzeczeń chrztu świętego i Liturgia
Eucharystii. Na zakończenie może być
procesja rezurekcyjna, ale procesja
ta może być i w niedzielę rano.
Piękna jest procesja w nocy. Bo
idzie się wtedy w blasku pełni księżyca - Wielkanoc zawsze wypada
w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księżyca.
W Wielką Niedzielę wieczorem
odmawiane są Nieszpory (codzienna
modlitwa wieczorna Kościoła), które
kończą Triduum Paschalne. Odmawiają je wszyscy kapłani, niektóre
siostry zakonne i wszyscy, którzy chcą.
W niektórych kościołach są odmawiane
wspólnie i uroczyście. Podczas tej
modlitwy wspominamy niesamowite
spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego
z uczniami idącymi do Emaus.

(Ciemnicą), jest Adoracja Pana Jezusa
- wspominamy Ogród Oliwny, pojmanie, więzienie i sąd nad Jezusem.
W Wielki Piątek wieczorem jest
Liturgia Męki Pańskiej. Słuchamy
wtedy Pasji (męki Pana Jezusa)
opisanej przez najmłodszego z Apostołów (św. Jana), adorujemy krzyż
Jezusa, przyjmujemy Komunię św. i na
zakończenie jest procesja do Grobu
Pańskiego. Monstrancja z Ciałem
Pana Jezusa jest przykryta białym
welonem (jak gdyby całunem, który
okrywał Ciało Jezusa w grobie).
Tu warto przypomnieć, szczególnie
dzieciom, które rozwiązują tę krzyżówkę obok, że pogrzeb Pana Jezusa
był bardzo pośpieszny, gdyż w piątek
o Zachodzie Słońca rozpoczynał się
szabat – dzień święty dla Żydów,
dzień, w którym nie wykonywali
żadnej pracy, nie mogli wtedy grzebać
też zmarłych. Dlatego w pierwszy
dzień po szabacie, w niedzielny
poranek, niewiasty, które bardzo
kochały Jezusa poszły do grobu,
by „dokończyć” pogrzebu.
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę
Jeszcze raz zapraszamy
- gdy Jezus umiera i leży w grobie Kościół święty nie sprawuje swojej wszystkich drogich Czytelników
największej radości - Mszy świętej.
na całe Święta
Trwa na Adoracji przy Grobie Jezusa.
do naszego kościoła.
Pamiętajmy choćby o chwili głębokiej
Adoracji, gdy przyjdziemy święcić
pokarmy.
opr. xp

REKOLEKCJE PO ŚMIERCI DZIECKA

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie
wespół z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej,
Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Sandomierskiej
i Zgromadzeniem Sióstr Jadwiżanek Wawelskich
organizuje

II Rekolekcje
dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka,
które odbędą się

od 30 kwietnia do 3 maja br.

w Ośrodku Formacji Liturgicznej w Zawichoście k. Sandomierza.
Rekolekcje są adresowane do rodziców z doświadczeniem utraty dziecka
w okresie prenatalnym, jak również dzieci, które odeszły w późniejszych
okresach rozwojowych na skutek chorób przewlekłych,
wypadków samochodowych i śmierci samobójczych.
Koszt udziału w rekolekcjach, to 240 zł od osoby, obejmuje wyłącznie
Piotr Guzdek
czterodniowe wyżywienie i nocleg.
Polskie
Stowarzyszenie
Obrońców
Życia
Człowieka
Osoby posługując podczas rekolekcji czynią to charytatywnie.

Zapisy do 20 kwietnia pod numerem telefonu: 667-837-106.
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www.pro-life.pl
www.zawichost.jadwizanki.pl

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Podczas uczty słowa na Mszy świętej wierni zyskują zrozumienie historii zbawienia,
a zwłaszcza tajemnicy paschalnej, które uczniowie otrzymali
od samego zmartwychwstałego Chrystusa:
to On sam przemawia, gdyż jest obecny w swoim słowie, gdy w Kościele czyta się Pismo Święte”.

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI

Wpisz wszystkie odpowiedzi.
Podpowiedzi znajdziesz w Ewangelii wg. św. Mateusza oraz w tym numerze Gazetki.
Losowanie nagród za tydzień.
1. Podczas
cierniemukoronowania
żołnierze włożyli ją
Jezusowi do prawej ręki.
2. Sala, w której odbyła się
Ostatnia Wieczerza.
3. Święcony uroczyście
podczas Wigilii Paschalnej.
4. Najkrótsza nazwa pierwszej
stacji Drogi krzyżowej.
5. Możemy go uzyskać
np. uczestnicząc
w Drodze krzyżowej
i o�arować za siebie
lub za kogoś zmarłego.
6. Było nim owinięte
Ciało Jezusa w grobie.
7. Święty Jan, to ...
z Apostołów.
8. Do Ciemnicy,
Grobu Pańskiego
i rezurekcyjna.
9. Modlitwa przy Grobie
Pana Jezusa.
10. Świeca uroczyście
święcona w Wielkanoc.
11. Golgota to inaczej
Miejsce ... .
12. Przemienia się
w Ciało Jezusa
na każdej Mszy świętej.
13. Dzień, w którym Żydzi
nie wykonują żadnej pracy.
14. Napis umieszczony
na krzyżu: „Jezus
Nazarejczyk, ... żydowski”.
15. Bez niego
nie ma Mszy świętej.
16. Bohaterka szóstej stacji
Drogi krzyżowej.
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11
12
13
14
15
16

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................
Szkoła i klasa: .......................................................................................................................
Krzyżówkę opracowała Zuzia Cichoń
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KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
7 kwietnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Donaty, Przecława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 43, 16-21
PSALM 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
2. czytanie: Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 8, 1-11
8 kwietnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Cezarego, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: J 8, 1-20
9 kwietnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Dymitra, Mai
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie:Lb 21, 4-9
PSALM 102, 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21
EWANGELIA: J 8, 21-30
10 kwietnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 14-20. 91-92. 95
PSALM Dn 3, 52. 53-54. 55-56
EWANGELIA: J 8, 31-42
11 kwietnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Filipa, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 17, 3-9
PSALM 105, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 8, 51-59
12 kwietnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Juliusza, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 20, 10-13
PSALM 18, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7
EWANGELIA: J 10, 31-42
13 kwietnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Małgorzaty, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 37, 21-28
PSALM Jr 31, 10. 11-12b. 13
EWANGELIA: J 11, 45-57

NUMER KRS
HOSPICJUM
KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW:

0000185346

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy w naszej para�i ks. Jarosława Olszewskiego SAC z Ukrainy.
Po każdej Mszy świętej przy wyjściu z kościoła możemy złożyć o�arę
na budowę kościoła w Żytomierzu.
2. Dziś i w przyszłą niedzielę młodzież rozprowadza przed kościołem
palmy wielkanocne.
3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 spotkanie
Wspólnoty Żywego Różańca.
4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i za tydzień o godz. 1715.
Po Nabożeństwie, pod chórem można złożyć o�arę na kwiaty
do Grobu Pańskiego w naszym kościele.
5. Dziś o godz. 1900 w naszej świątyni będzie wystawione Misterium
Męki Pańskiej przygotowane przez naszych Para�an, a szczególnie przez
Chór „Gloria Dei”, Młodzieżową Scholę Pallottiego oraz ministrantów.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania misterium zbawienia.
6. Dzisiaj – z racji Misterium Męki Pańskiej – nie będzie po Mszy świętej
wieczornej spotkania dla kandydatów do bierzmowania. Jako Redakcja
Gazetki zapraszamy młodzież na Misterium i do głębokiego przeżycia
Męki Pana. O terminie najbliższego spotkania „bierzmowanych”
i ich rodziców usłyszymy podczas ogłoszeń czytanych w kościele.
7. Od jutra w kancelarii para�alnej można zgłaszać dzieci,
które w Święta Wielkanocne przyjmą sakrament chrztu świętego.
Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia
rodziców chrzestnych, z para�i ich zamieszkania, że mogą pełnić
posługę chrzestnego.
8. W piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej: dla dorosłych o godz. 730 i 1720,
dla młodzieży o godz. 1900, dla dzieci o godz. 1645.
9. W sobotę, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie do chorych,
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi.
O godz. 900 Msza święta i Adoracja.
10. Za tydzień Niedziela Palmowa. Mszę świętą o godz. 1100 rozpoczniemy
przed kościołem poświęceniem palm. Msza święta o godz. 1230
rozpocznie się na tyłach kościoła. Tam będzie poświęcenie palm,
a następnie uroczysta procesja do świątyni.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 930 Msza święta w intencji ks. Przemysława
Brodowskiego SAC z okazji jego imienin.
12. W przyszłą niedzielę wolontariusze będą sprzedawali ozdoby wielkanocne.
Dochód będzie przeznaczony na Hospicjum Królowej Apostołów.

Sakrament chrztu świętego w marcu przyjęło
sześcioro dzieci.
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Odeszli w marcu do Pana:
Edward Kwiatkowski /l. 83/
Waldemar Staniszewski /l. 62/
Zo�a Jadwiga Ochalska /l. 85/
Dariusz Jan Pyszczek /l. 63/ /luty/
Eugeniusz Kazimierz Mrozek /l. 87/
Barbara Józefa Kłys /l. 67/
Halina Barbara Czopek /l. 88/
Maria Teresa Śliwińska /l. 68/
Julianna Sasin /l. 88/
Sławomir Jan Słyk /l. 74/
Edmund Wielgus /l. 88/
Alicja Janina Skoczewska /l. 79/
Emilia Patko /l. 90/
Józefa Domagała /l. 80/

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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