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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„I Ja ciebie nie potępiam.
Idź i odtąd już nie grzesz”
(J 8, 1-11)
Już w Starym Testamencie znano przykazanie
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”,
ale faryzeuszom nawet przez myśl nie przeszło,
że ta cudzołożnica jest ich bliźnim. Dla nich to
był ludzki śmieć. Nie obchodziło ich jej dobro;
nie zastanawiali się nad tym, co ona czuje. Ich
stosunek do niej był czysto instrumentalny.
Postanowili wykorzystać ją i jej grzech, żeby zastawić pułapkę na Pana Jezusa.
Pan Jezus był jedynym, dla którego ta cudzołożnica była osobą, a nie ludzkim
śmieciem. Był jedynym, któremu naprawdę chodziło o jej dobro. Zauważmy, że
bronił jej w ten sposób, iż również w jej prześladowcach widział ludzkie osoby
i zależało Mu na ich dobru. Toteż skierował do niej słowa wprawdzie inne w treści,
ale bardzo podobne w swojej istocie do tych, jakie powiedział faryzeuszom: „Ja
ciebie nie potępiam, ale więcej już nie grzesz”. Mówiąc inaczej: „Córko, Ja potępiam
twój grzech, ale nie ciebie. A dlatego potępiam twój grzech, że ciebie kocham, że
Mi na tobie zależy. Dlatego porzuć swoje grzechy i trzymaj się przykazań. Niech
w tobie nie będzie już nic, co bym musiał potępić”.
O. Jacek Salij OP

NIEDZIELA PALMOWA

Poświęcenie palm

10 kwietnia br., godz. 17.00

i procesja z palmami

DROGA KRZYŻOWA
ulicami parafii w Piłce
Początek nabożeństwa
przy pierwszym krzyżu w Piłce

Suma
godzina
11.00

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 03.04.2022 – V Niedziela Wielkiego Postu
8.00 I. Za parafian.
II. O pokój na Ukrainie.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marzeny i Janusza Cudok
z okazji 20 rocz. ślubu.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma
łaskę chrztu świętego: Franciszek Kazimierz Kurzac oraz w intencji rocznego
dziecka: Jakub Grzegorz Sowa, ich rodziców i rodziców chrzestnych oraz
w intencji rodzeństwa.
Poniedziałek 04.04.2022 – dzień powszedni (Róża IX)
7.00 Za ++ ojca Józefa Sowa /rocz. śm./, matkę Adelajdę, brata Jana, szwagra
Jerzego Sowa, Grzegorza i Mariana Sowa, dziadków Sowa i Kawa, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za ++ matkę Marię Kochanek, rodziców Anielę i Ludwika Danysz,
dziadków Kochanek, Danysz i Lubos, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Jana,
Magdalenę, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Maksymiliana
Kurzac, Henryka Wojsa, Gertrudę Pradelok, ++ z pokrewieństwa Danysz
i Kochanek, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.
II. Za ++ rodziców Irenę i Józefa Szulc, ojca Alfonsa Majchrzyk, brata
Emanuela Szulc, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks.
prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Wtorek 05.04.2022 – dzień powszedni (Róża X i XI)
7.00 Za + Olę, jej + męża oraz ++ rodziny.
18.00 Za + matkę Gertrudę Umlauf /pam. ur./, ojca Konrada, siostrę Zofię,
dziadków Radek, Umlauf, Pawła Radek, Piotra Mazur, Herberta i Gertrudę
Flajszer, Elżbietę Siwczak, Danutę i Elżbietę Joszko, ciocie, wujków, ks.
Damiana Kominka.
Środa 06.04.2022 – dzień powszedni (Róża I M)
7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.
16.30 I. Za ++ Józefa Szulc /rocz. śm./, Irenę i Emanuela Szulc, rodziców Łucję
i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, dziadków z obu stron, ciocie, wujków,
kuzynostwo, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienia, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Za + Zygmunta Kampa /pam. ur./.
Czwartek 07.04.2022 – I Czwartek (FZŚ)
7.00 Za ++ rodziców Anielę i Wojciecha Maks, Jadwigę i Jerzego Ceglarek, Darię,
Marka, Hildegardę Ceglarek, Leszka Wilk, Agatę, Mariana, Bogdana Tom,
dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynki, kuzynów, Różę i Zygmunta
Gajda, Teresę i Stanisława Pisula, Annę Kotala, Irenę, Emilię, Jerzego
Młynek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów,
misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.
II. Za ++ rodziców Irenę i Zenona Kowalczyk, Andrzeja i Marię Mandrykin,
dziadków z obu stron, szwagra Piotra Kandzia, Jerzego i Łucję Hanszla oraz
dusze w czyśćcu.
Piątek 08.04.2022 – dzień powszedni (Róża II M)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 I. Za + Eugenię Sowa /1 rocz. śm./.
II. Za + Aleksa Bartocha – zamiast wieńca od wnuka Mirosława z Beatą.
Sobota 09.04.2022 – dzień powszedni (Róża I)
8.00 Za + Aleksa Bartocha – zamiast wieńca od rodziny Halemba.
17.00 I. Za + męża Lucjana Pietrek /pam. ur./, ojca Aleksandra Świerczyński,
teściów Łucję i Franciszka Pietrek, Emanuela Szulc, ciocie, wujków,
kuzynostwo, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa, Marka Hampel, Alfonsa
Danysz, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
II. Za ++ męża Aleksandra Świerczyński, rodziców Józefa i Jadwigę Grzyb,
Józefa i Paulinę Świerczyński, Lucjana Pietrek, Wiktora, Martę, Józefa
Świerczyński, Jana, Emilię, Henryka Gojowczyk, Józefa, Emę Kowalski,
Jana, Bertę Choroba, Leona, Jadwigę, Nikodema, Rutę, Teodora, Leokadię
Grzyb, Emanuela Szulc, kuzynostwo, sąsiadów, pokrewieństwo, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Niedziela 10.04.2022 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
8.00 I. Za parafian.
II. O pokój na Ukrainie.
11.00 Za parafian.
15.30 Za + Andrzeja Gros /1 rocz. śm./.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby diecezji i seminarium.
2. Zapraszamy dziś do udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym, które
odprawimy o godz. 14.45.
3. W poniedziałek po mszy wieczornej odprawimy nowennę do MB Szkaplerznej.
4. W środę wszystkie dzieci zapraszamy do udziału we mszy szkolnej. Prosimy
rodziców o dopilnowanie, aby na mszy były obecne wszystkie dzieci uczestniczące
w katechezie.
5. W środę także o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W czwartek przypada I Czwartek miesiąca. Od godz. 17.00 rozpocznie się
adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., która zakończy się
modlitwą o nowe powołania. Msza wieczorna będzie celebrowana ku czci Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana za kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz
o nowe powołania.

7. W przyszłą niedzielę będziemy już przeżywać Niedzielę Palmową Męki
Pańskiej, która rozpocznie obchody Wielkiego Tygodnia. Na każdej mszy będzie
miało miejsce poświęcenie palm, a na sumie odprawimy także procesję z palmami.
8. W Niedzielę Palmową nie będzie Gorzkich Żali, za to po dwurocznej przerwie
spowodowanej pandemią zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Drodze
krzyżowej odprawianej na ulicach naszej parafii. Tym razem Drogę krzyżową
odprawimy w Piłce. Nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 17.00 przy krzyżu na
początku Piłki na skrzyżowaniu ulic Brzozowej, Słonecznej i Harcerskiej.
Nabożeństwo zakończymy na Placu Sołeckim przy ul. Koszęcińskiej.
9. Bóg zapłać za ofiary złożone w dzisiejszej kolekcie. W przyszłą niedzielę
zostanie przeprowadzona kolekta specjalna przeznaczona na zakup bruku, który
musimy położyć od południowej strony kościoła aż do zakrystii. Jest to
powierzchnia około 600 m2.
10. Polecamy wszystkim nowy numer „Gościa Niedzielnego” w którym jest m.in.
artykuł o włoskim sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo.
11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć wielkanocne świece Caritas w cenie 12,
7 i 3 złotych.
12. Przed kilku tygodniami w „Świetle Nadziei” była zamieszczona informacja
o możliwości zorganizowania pielgrzymki do Ziemi Świętej, nawet w małej grupie.
Osoby zainteresowane pielgrzymką prosimy jeszcze w tym tygodniu zgłosić się
u ks. Wikarego.
13. Dziękujemy wszystkim, którzy w minioną środę uczestniczyli we Mszy świętej
z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Ks. Prałata Franciszka, a także tym, którzy
swoim zaangażowaniem w przygotowanie kościoła i liturgii przyczynili się do
przeżycia tego pięknego święta naszej parafii.
14. Życzymy wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Koszęcin przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej
źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (skrót CEEB).
Deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca br.
Szczegóły są podane na plakacie w gablotce przed kościołem. Tam znajdziemy
informacje kto musi złożyć ową deklarację, do kiedy i jak ją złożyć.
Wzory formularzy są podane na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Więcej informacji na ten temat można także uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin.
Parafialna strona internetowa: www.parafia-rusinowice.pl
Konto parafii: BS Koszęcin: 02 8288 0004 5000 0018 2038 0001
Konto parafialnej Caritas: BS Koszęcin: 85 8288 0004 5000 0018 2357 0001

