
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 Moj-
żesz 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 pal-
cem 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 za-
częli 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”.

J 8, 1-11

Lorenzo Lotto na płótnie Chrystus i jawnogrzesznica przedstawia przestraszonego starca, 
z palcem na ustach, który błagalnym  wzrokiem jakby prosi o milczenie. 
Jezus, kreśląc znaki na ziemi, mógł napisać imię stojącego wśród oskarżycieli jednego z par-
tnerów jawnogrzesznicy, wzywając go, aby pierwszy rzucił kamieniem.
Po słowach Jezusa wszyscy odeszli, co mogłoby wskazywać, że wielu z nich, również uczeni 
w Piśmie i faryzeusze, miało podejrzane kontakty z oskarżaną kobietą.

Dlaczego nie potępiamy nawet największych grzeszników?
Z zadziwiającą łatwością rzucamy oskarżenia, potępiając in- 
nych ludzi, mimo iż tak często popełniamy podobne grze- 
chy. Zostawmy Bogu sąd na bliźnimi, a sami starajmy się  
wpłynąć na nich przykładem dobrego życia. Zasada ogólna:  
nie potępiamy grzesznika, tylko popełniony przez niego zły 
czyn. Jezus łagodnie odnosi się do cudzołożnej kobiety. Roz- 
grzeszając ją nie mówi niczego ponad to, co konieczne. Zwra- 
ca uwagę na fakt, że nawrócenia potrzebują także ci, któ-
rzy ją potępiali. Jak stwierdził Philip Yancey, ludzie dzielą 
się na dwie kategorie: nie – jak sądzi większość – na „win-
nych” i „niewinnych”, ale raczej na dwa różne typy winnych. 
Są ludzie winni, którzy przyznają się do swoich przewinień 
i winni, którzy tego nie czynią. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Rekolekcje to szczególny czas dla każdego człowieka wierzącego. Także dla dzieci jest to możliwość 
spotkania się z wyjątkowym nauczycielem, którym jest Jezus. W naszej parafii rekolekcje dla naj- 
młodszych odbyły się w dniach od 29 lutego do 2 marca. W ramach lekcji uczniowie wraz z nauczy- 
cielami uczestniczyli w specjalnych zajęciach w kościele. Przez 3 dni ks. Filip Glanowski objaśniał 
tajemnicę Wielkiej Nocy, przybliżając m.in. historię Całunu Turyńskiego. Mali parafianie oglądali 
film z serii „Domek na skale”, w którym bohaterowie zmagali się z pokusami dotyczącymi wiel-
kopostnych postanowień. Starsi uczniowie mieli możliwość zobaczyć prezentację multimedialną, 
na podstawie filmu „Pasja”. W drugim dniu rekolekcji, Mszy Świętej przewodniczył ksiądz pro-
boszcz Eugeniusz Burzyk, który nie ukrywał zadowolenia z tak dużej frekwencji. Rekolekcje za- 
kończyły się piątkową Droga Krzyżową – 4 marca, prowadzoną przez dzieci, w której licznie ucze- 
stniczyła cała parafia. Za pomoc w organizacji rekolekcji dziękujemy panu Jerzemu Zajdzie. Orygi-
nalny plakat zapraszający na Drogę Krzyżową zaprojektowała Małgorzata Kuderska.

Agnieszka Nowosad, Agnieszka Zając

Rekolekcje i Droga Krzyżowa dla dzieci



Chrzty:

 1. Dzisiaj o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym.

 2. Można nabyć wielkanocne świece na świą-
teczny stół, z których dochód przeznaczony 
jest na cele charytatywne.

 3. W piątek – 18 marca zapraszamy na Drogę 
Krzyżową ulicami naszego miasta, którą or-
ganizujemy wspólnie z parafią św. Urbana 
w Brzeszczach. Nabożeństwo rozpocznie się 
o godz. 18.00 Mszą Świętą w naszym koś- 
ciele. Następnie ulicami: Wyszyńskiego, Mi-
ckiewicza, Park Osiedlowy, Lisowce, Lipową 
oraz Piastowską, udamy się do kościoła pw. 
Świętego Urbana.

 4. Przedświąteczne odwiedziny chorych odbę-
dą się w sobotę – 19 marca, od godziny 9.00.

 5. Za tydzień w Niedzielę Palmową kazania wy- 
głosi ks. dr Marek Studenski – wikariusz ge-
neralny naszej diecezji.

 6. W przyszłą niedzielę – 20 marca po każdej  
Mszy będziemy wybierać członków Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej. Lista kandydatów 
(w porządku alfabetycznym) i skład Komisji 
Wyborczej, podane są w gablotce parafialnej.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ulic: Wyspiańskiego, Piłsud-
skiego i Kopernika. W bieżącym tygodniu 
prosimy mieszkańców ulic: Popiełuszki, Wy- 
szyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Polskie-
go i Grunwaldzkiej.

 10. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzi-
siejszej składki specjalnej. W przyszłą nie-
dzielę składka specjalna uzupełniająca.

 11. Nasze parafialne Koło Radia Maryja organi-
zuje pielgrzymkę do Torunia na konsekrację 
kościoła Wotum Jana Pawła II – w dniach 
18-19 maja. Wyjazd spod Ośrodka Kultury 
o godz. 5.30. Koszt 150 zł (płatne przy zapi-
sie). Zapisy w zakrystii, tel. 609 322 346.

 12. Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach ogłasza zapisy uczniów do klasy 1. Mi- 
nistranci i lektorzy, a także schola w naszym 
kościele, to uczniowie i absolwenci tego 
Gimnazjum. Szczegółowe informacje dostę-
pne są w gablotach parafialnych.

Statystyka – luty 2016
Zmarli:

† Stanisław Mizia, lat 63
† Bernadeta Dutkiewicz, lat 62
† Stanisław Kudzia, lat 35
† Jan Kwaśniak, lat 78
† Franciszek Pastuszka, lat 91
† Joanna Śliwka, lat 82
† Franciszek Dybuła, lat 82

Zapowiedzi:

Ogłoszenia duszpasterskie
13 – 20 marca 2016



NIEDZIELA – 13 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami 

i teściami
10.00 † Kazimierz Koźbiał w 18 r. śm.
11.30  Roczki: Jan Chrapek
18.00 † Michał Stańco w 40 r. śm.  

z dwoma synami

PONIEDZIAŁEK – 14 marca
  6.30 † Genowefa Adamczyk
  6.30 † Jan Chojna
18.00 † Ryszard Drewniak w 2 r. śm.

WTOREK – 15 marca
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00 † Jan i Wanda Ziółkowscy  

z rodzicami

ŚRODA – 16 marca
  6.30  W intencji Krystyny z okazji 

urodzin
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  w intencji Bogu wiadomej, † Sta-

nisław i Emilia Łach w rocznicę 
śmierci, † Helena Jasiewicz, † An- 
drzej Żmuda, † Jan Chojna, † Ze-
nona Cebrat, † Stanisław Mizia,  
† Bernadeta Dutkiewicz

CZWARTEK – 17 marca
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00 † Teresa Jędrzejek w 7 r. śm.

PIĄTEK – 18 marca
  6.30 † Genowefa Adamczyk
  6.30 † Zenona Cebrat
18.00 † Józef Mikołajek

SOBOTA – 19 marca
  6.30 † Józef Pływacz w 45 r. śm.
  6.30 † Genowefa Adamczyk
  6.30 † Zenona Cebrat
  6.30 † Józef Sekuła
18.00 † Józef Kocoń

NIEDZIELA – 20 marca
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Ludwik Curzydło w 31 r. śm. 

z żoną Karoliną
10.00 † Adam Michalak w 10 r. śm.
11.30 † Stanisław Fabian
18.00 † Edward Matysiak w 4 r. śm.

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 
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