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Habemus papam (łac. mamy papieża) - Jorge Mario Bergoglio
który przyjął imię Franciszek.
Papież Franciszek ma 76 lat. Pochodzi z Argentyny. To zakonnik - jezuita.
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J 8, 1-11

Od tej chwili już nie grzesz.
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".

Dlaczego przyprowadzono do Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie? Czy ktoś
chciał ją naprawdę ukarać? A może ktoś chciał jej pomóc? Odpowiedź, którą daje
dzisiejsza Ewangelia, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nikt, poza Jezusem,
grzechem tej kobiety się nie interesował. Nikt nie zwracał uwagi na jej godność,
tragiczną sytuację i lęk, który z pewnością jej towarzyszył. Faryzeusze uczynili z niej
przedmiot własnych rozgrywek. Przyprowadzono ją do Nauczyciela, jak Go pięknie
(czytaj: przewrotnie) nazwano, by usłyszeć, jak neguje i zmienia Prawo Mojżesza.
Przyprowadzono grzesznicę, aby ukarać Sprawiedliwego. Zaskakująca odpowiedź
Chrystusa niweczy jednak przewrotne zamiary. „Kto z was jest bez grzechu..." - za
tym jednym, prostym zdaniem kryje się cała historia ludzkiego życia. Naszego życia.
Gdy dochodzi ono do naszych uszu, nie sposób uniknąć spojrzenia wstecz, na ostatnie
godziny i dni, na minione miesiące i lata... Kto jest bez grzechu? Ja? Na pewno - nie.
Problem spoglądania na innych, osądzania ich, wytykania palcami nie tylko
ewidentnego zła i przewrotności, ale także drobnych błędów i uchybień, powraca
nieustannie. Zwłaszcza wtedy, gdy człowiek czuje, że i jemu sumienie coś wyrzuca.
Niech dzisiejsza Ewangelia będzie zachętą do rachunku sumienia, co stoi za
naszymi osądami. Jakie są ich motywy. Czy nie kryje się za nimi przewrotność
faryzeuszów? Egoizm? Traktowanie wszystkich jak rywali - brak miłości bliźniego?
Chęć, by przygotować sobie teren pod osobiste sukcesy?

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową
na g. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.
o g. 12.00.
2. Składam „Bóg zapłać”za ofiary do Grobu Pana Jezusa i na Seminarium Duch.
3. Informuję, że z Sakramentami św. będziemy odwiedzać chorych w środę – 20 marca
od godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii i telefonicznie.
4. Już dziś gorąco zapraszam wszystkich Parafian w najbliższy piątek na Młodzieżową
Drogę Krzyżową ulicami Czerniewic na cmentarz. Rozpoczniemy Mszą św.
o godz. 17.00 w kościele.
Stacje Drogi Krzyżowej /kolejność przenoszenia Krzyża/
1. Ministranci,
2. Koła Żywego Różańca,
3. Matki,
4. Ojcowie,
5. Strażacy,
6. Dziewczęta z grup parafialnych z rodzicami,
7. Młodzież bierzmowana w tym roku,
8. Margaretki,
9. Uczniowie szkół średnich i studenci,
10. Czciciele Ojca Pio,
11. Kierowcy,
12. Pracownicy szkoły i Urzędu Gminy,
13. Dzieci komunijne i rocznicowe z rodzicami,
14. Małżeństwa.
5. Przez cały tydzień po Mszach św. Par. Zespół Caritas rozprowadza palemki i stoiki.
Zebrane ofiary będą przeznaczone dla potrzebujących.
UŚMIECHNIJ SIĘ

ZGODA

Wtenczas tylko rzetelnie pogodzisz się z wrogiem,
Jeśli ty i wróg pierwej zgodzicie się z Bogiem.
Adam Mickiewicz

KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział drugi
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI
/cd./ OBJAWIENIE BOŻE

9. Jaki jest pełny i ostateczny etap Objawienia Bożego?
Bóg objawił się w pełni w swoim Wcielonym Słowie, Jezusie Chrystusie, który jest
Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia. Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, który
stał się człowiekiem, jest doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. Chociaż Objawienie
wraz z posłaniem Syna i udzieleniem daru Ducha Świętego zostało definitywnie już

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 18. 03. 2013

……
WTOREK 19. 03. 2013

16.00 Za +Józefa Szymczaka;
+Józefę Trębacz oraz Józefa Miksę.
ŚRODA 20. 03. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefy Stanisławskiej.
Za +Wiesławę Gierach /int. od rodziny Wójcików/;
+doktora Konrada Kika;
+rodziców Matyjaszczyków, Tadeusza i teściów Kowalczyków, Sławomira
Galińskiego, Mieczysława Witek, Reginę i Stanisława Budziejewskich;
+Henryka w 6 rocz. śmierci, Janinę, Władysława, Jana, Barbarę Sowików;
+Józefa Matysiaka.
CZWARTEK 21. 03. 2013

……
PIĄTEK 22. 03. 2013

17.00 Za +Józefę i Michała Rybaków oraz Stanisławę Kaczmarek.
18.00 Droga Krzyżowa.
SOBOTA 23. 03. 2013

16.00 Za +Wiesławę Gierach /int. od rodziny Męcinów/.
NIEDZIELA 24. 03. 2013
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

9.00 Za +Jana, Janinę, Mariana i Tadeusza Filipczaków.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Kazimierza Musialika.
zakończone, to zadaniem wiary Kościoła jest stopniowe wnikanie w ciągu wieków w
jego znaczenie. 65-66; 73
Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, przez to jedno Słowo
powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia (św. Jan od
Krzyża).
10. Jaką wartość mają objawienia prywatne?
Chociaż nie należą do depozytu wiary, mogą pomóc w pełniejszym przeżywaniu
wiary, pod warunkiem, że zachowują ścisłą więź z Chrystusem. Urząd Nauczycielski
Kościoła, do którego należy rozpoznawanie prywatnych objawień, nie może jednak
przyjąć takich, które zamierzają do przekroczenia czy poprawienia Objawienia,
którego Chrystus jest wypełnieniem. 67
PRZEKAZYWANIE OBJAWIENIA BOŻEGO

11. Dlaczego i w jaki sposób przekazywane jest Objawienie Boże?
Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1Tm
2,4), czyli Jezusa Chrystusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim
ludziom, stosownie do nakazu: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).
Dokonuje się to przez Tradycję apostolską. 74 /cdn./.

