
Ogłoszenia parafialne  

1. Bóg zapłać za  dzisiejszą  drugą kolektę  na opał do naszego kościoła   

2. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem do 

końca Męki Pańskiej Wielkiego Piątku zasłania się krzyże, a obrazy do 

rozpoczęcia Wigilii  Paschalnej  

3. We wtorek Uroczystość św. Józefa – solenizantów, mężczyzn zapraszam na 

Mszę św. wieczorną o godz. 18.00  

4. We wtorek o godz. 18.30 katecheza dla kandydatów do bierzmowanie z kl. III a 

w środę dla klas I i II Gimnazjum, również o godz. 18.30  

5. W niedzielę kolekta na budowę obiektów kurialnych i konserwację  kościelnych 

obiektów  zabytkowych  

6. W Niedzielę Palmową błogosławieństwo palm na wszystkich Mszach św., a na 

sumie uroczysta procesja z palmami  

7. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

9. W sobotę o godz. 9.00 zebranie Marianek  

10. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

12. Od piątku nasza parafia posiada własną stronę internetową pod adresem 

www.parafiagroszowice.pl , na której można znaleźć wszystkie wiadomości 

parafialne 
  Ewangelia wg św. Jana 8,1-11. 

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 pochwycono na cudzołóstwie, a 

postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę 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, aż do ostatnich. 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». 

http://www.parafiagroszowice.pl/
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V Niedziela Wielkiego Postu 
 

 Nigdy nie jest za późno, aby odbudować przymierze z Bogiem. 

Człowiek wiele razy w życiu mówi do Boga: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. 

Wiele razy, kiedy przychodzi smutek, ból, rozczarowanie, samotność - wydaje 

nam się, że Jezus ginie nam z przed oczu, że jest daleko od nas… 

A On jest wciąż przy nas, przebacza, z brudu oczyszcza, dobrocią swą rany leczy 

i miłością swą je zabliźnia. Święty Jan od Krzyża napisał w swym dziele, że 

„tyle otrzymamy, ile się spodziewamy”. A ty ile spodziewasz się od Jezusa? 

Wierzysz, że Jezus dał tobie więcej niż się spodziewałeś, oddając własne życie 

za zbawienie całego świata? 

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres Męki Pańskiej, który będzie dla nas 

głównym tematem dwóch ostatnich tygodni. Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte 

na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska, bądźmy razem z 

Chrystusem wtedy kiedy będzie zbawiał, podczas ofiary na krzyżu, która 

uobecnia się także podczas tej Eucharystii. 

Za to, że nie zawsze zauważamy Jezusa w naszym życiu, przepraszajmy Go teraz 

abyśmy z czystym sercem mogli Go ujrzeć podczas tej Eucharystii.   

 Księga Izajasza 43,16-21.  

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; 

który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie 

powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

"Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. 

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę 

też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. 

Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i 

rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. 

Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę". 


