
Papież Franciszek opisał postawę chrześcijańskiej 
gościnności względem przybyszów we współczesnym 
świecie i zawarł ją w czterech czasownikach: 
przyjmować, chronić, promować i integrować. Stało się 
to fundamentalnym motywem jego wypowiedzi i 
działań na rzecz uchodźców od początku pontyfikatu. 
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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 8, 1-11 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Nie ma wczoraj, jest dziś 
    Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy.  
Jezus Chrystus właśnie odtwarza nasz świat na nowo. Wszystko co było, nie ma znaczenia. 
Dlaczego? Ponieważ świat był rządzony według starych prawd, a one mówią, że życie kończy 
się wraz ze śmiercią. Zmartwychwstanie Nauczyciela obala ten porządek. 
    Ewangelia przytacza historię cudzołożnicy, którą wszyscy potępili. Wszyscy, oprócz 
samego Boga. Czy można zatem nam oceniać, ośmieszać i wytykać błędy innych? Można raz 
zwrócić uwagę na osobności, nie narażając nikogo na drwiny czy wytykanie palcami. Czy 
jednak potępiając za drugim i trzecim razem nie zamieniamy się w faryzeuszy, którzy 
widzieli drzazgi w cudzych oczach, zamiast belki we własnych? 
    Nikt nie jest i nie będzie doskonały. Czy to zwalnia nas z obowiązku pracy nad sobą? 
Musimy nad sobą pracować przez całe 365 dni w roku, a nie tylko przez 40. Zastanówmy 
się nad słowami Św. Pawła do Filipian: Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem 
doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 
Św. Paweł był bliżej Boga niż my, a czuł potrzebę poprawy. Wszyscy jesteśmy Dziećmi 
Bożymi, ponieważ Chrystus za nas umrze na krzyżu za dwa tygodnie. To nie powinno 
nas uspokajać, ale tym bardziej zmuszać do walki ze złem i uporządkowania sumienia i 
duszy.                                                                           Sebastian Niemkiewicz 

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 dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał 
nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o 
co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, schyliwszy 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 w nią 
kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 
Kiedy to usłyszeli, 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 i odtąd już 
nie grzesz». 

Papież Franciszek, Watykan, 25 marca 2022 

... jeśli chcemy, aby świat się zmienił, to musimy się zmienić przede wszystkim my; 
przede wszystkim nasze serca muszą się zmienić. Aby tak się stało, pozwólmy się dziś 
wziąć za rękę Matce Bożej, spójrzmy na Jej Niepokalane Serce, na którym spoczywał 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

3MC. 3-
MINUTOWY 
KATECHIZM. 70 
FILMÓW 
ANIMOWANYCH – 
płyta DVD 
Nie masz czasu na 
czytanie? Ciągle jesteś 
zajęty? Chciałbyś 
pogłębić wiedzę o 
Bogu, wierze i 
Kościele? Ten 

katechizm powstał specjalnie dla ciebie. 
Krótkie i dynamiczne filmy animowane w 
prosty i atrakcyjny sposób przedstawiają 
podstawowe zagadnienia wiary katolickiej. 
Dzięki swej oryginalnej, nowatorskiej formie 
każdy film jest 
niezwykłą przygodą. 
ELEMENTARZ 
TRIDUUM 
PASCHALNEGO – 
ks. Leszek Smoliński 
Z tej pięknej, kolorowej 
książeczki dzieci 
dowiedzą się, czym jest 
Triduum, jak się do 
niego przygotować 
i dlaczego jest tak 
ważnym wydarzeniem 
w Kościele. Poznają 
także wiele innych zwyczajów 
wielkanocnych i znajdą odpowiedź na 

pytania związane 
z tymi świętami.  
PROSTE 
PRAWDY NA 
CAŁE ŻYCIE – 
Fulton J. Sheen  
W zabieganym 

świecie, w którym 
wszystko domaga się 

naszej uwagi, trudno 
ustawić na szczycie 
hierarchii to, co 

najważniejsze. 
Książka jednego z najbardziej cenionych 

pisarzy katolickich ostatniego stulecia, pełna 
bogatych, głębokich słów mądrości, dotyka 

każdego aspektu ludzkiego życia. Mówi o 
bezgranicznej potędze Boga, mocy moralnej, 
dobroci, przebaczeniu, wolności i miłości. 
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ZAPISY NA PACZKI SWIĄTECZNE  - WRZUĆ SWOJE DANE I ADRES DO 
SKARBONKI W KAPLICY. DZIŚ  POD KOŚCIOŁEM KIERMASZ ŚWIĄTECZNY I 

ZBIÓRKA NA POMOC ŚWIĄTECZNĄ.  RADOSNEGO DAWCĘ BÓG MIŁUJE! 

Nasza parafia przyłączyła się do 
akcji „Paczka dla Ukrainy”.  
Chętni mogą przygotować 18-
kilogramową paczkę, która za 
pośrednictwem parafii zostanie 
przekazana Caritas, a następnie na 
Ukrainę. Szczegóły w księgarni 
albo na stronie: 
przemyska.pl/2022/03/25/caritas-
akcja-paczka-dla-ukrainy/ 

USKRZYDLENI, malarstwo rzeźba 
ceramiczna. Wernisaż wystawy: 2 
kwietnia 2022 r. (sobota), godz. 17.00 
Czas trwania wystawy:  
4 kwietnia – 7 maja 2022 r. 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu - 
Galeria Główna u Attavantich 

Za tydzień 2. niedziela miesiąca – taca będzie przeznaczona na spłatę naszej nowej posadzki i ogrzewania podłogowego.  

Serdeczne Bóg zapłać kilku Ofiarodawcom, 
którzy systematycznie wpłacają ofiary dla 

ubogich na konto Parafii. 


