
Uzupełnij:  1. Jezus udał się na Górę …  2. Jezus o … zjawił się znów w świątyni”  3. Jezus 
o brzasku zjawił się znów w …  4.   „Kto z was jest bez grzechu, niech … rzuci na nią 
kamień”  5. Jezus … nachyliwszy się pisał na ziemi 6. … się do Boga waszego  7. Cały lud 
… się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.  8. „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie …”  
9.  Uczeni w Piśmie i … przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na 
cudzołóstwie. 10.  „Idź, a od tej chwili już nie …”.  11.  Bóg jest łaskawy i … 12.  Rzekł                  

do niej Jezus: I Ja ciebie nie … 
 * - Jak kruchy jest zapis na 
piasku! Wiatr zawieje                    
i zapisane litery rozwieje 
na wszystkie strony. 
Kaznodzieje mówią,                     
że Pan Jezus zapisywał na 
ziemi grzechy tych, którzy 
chcieli obrzucić grzesznicę 
kamieniami. Wyczytali 
powypisywane rachunki 
sumienia i pouciekali ze 
wstydu. Gdyby Jezus 
chciał zapisywać na ziemi 
grzechy, zapisałby pół 
pustyni  (wiemy, ile 
grzechów mają ci, którzy 

siebie mają za świętych, innych za gałganów). Poza tym nie pisze się ciężkich grzechów na 
lekkim piasku, tak jak   nie bije się młotkiem saskiej porcelany. – Pan Jezus mógł zapisywać 
na piasku pustyni literę prawa (bo prawo ma swoją literę i swojego ducha).  Litera prawa to 
tylko groźny paragraf, zewnętrzna forma, bardzo często pusta. Jezus widział literę prawa, 
to, czego ludzie tak bardzo się trzymają, a co wiatr może rozwiać jako coś nieistotnego,                   
bo można trzymać się samej tylko litery prawa i nie mieć w sobie miłości.  
  - Czy zauważyliśmy, że kiedy Pan Jezus powiedział: „Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” - najszybciej zaczęli odchodzić starsi, 
widocznie poczuwali się do winy. Jeszcze inna uwaga: najczęściej albo potępiamy, albo 
jesteśmy pobłażliwi. - Pan Jezus nie rzucił kamieniem w grzesznicę, ale nie był dla niej 
pobłażliwy. Nakazał jej odejść i nie grzeszyć.     
    – Co to jest grzech? – Grzech, jak mówi katechizm, to 

przekroczenie prawa Bożego. Definicja, która mówi o zakazie. Kiedy dzieciom mówimy: nie 
rób tego, czy tamtego – nasze przykazania też są zakazami. Dziesięć przykazań Bożych też 
zostało danych                   w formie zakazów ludziom prostym. – Z nauki Pana Jezusa  
możemy wyczytać inną definicję grzechu: grzech popełniamy wtedy, kiedy – mogąc wybrać 
– wybieramy nie Boga, lecz zło. … Wiem, że Bóg, który mnie kocha jest. Modlę się do 
Niego, wierzę w Niego, lecz nie wybieram tego, czego On chce.  – Kiedy mam możliwość  
wyboru, a nie wybieram Boga, wtedy zawsze grzeszę. –  [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  
2005, s.320 -321].                        
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 Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. (J 12,13)             

        J 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: Kobieto, 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.                    

Na świecie ciągle zbyt wielu jest tych, którzy potępiają, a także zbyt wielu obojętnych                       
i pobłażliwych. I wciąż za mało jest ludzi prawdziwie miłosiernych. Jeśli zajmujesz się 
sądzeniem innych, to znaczy, że zapominasz o tym, iż sam jesteś grzesznikiem. 
Zapomniałeś, że Jezus przychodzi nie do tych, którzy potępiają, ale do tych, którzy                    
są grzeszni. Szkoda czasu i energii na porównywanie się z innymi, na sądzenie ich.                    
A przede wszystkim szkoda nie skorzystać z łaski przebaczenia, którą Bóg każdego dnia 
chce nas obdarzać. [O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post 2004, s. 134]. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------                     
Ojciec Franciszek -  «Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie». Pan zawsze 

tak mówi, także z czułością Ojca mówi do nas: «Nawróćcie się do Mnie całym 
swym sercem, bo jestem litościwy i miłosierny». Ale gdy serce jest twarde, nie 
pojmuje się tego. Miłosierdzie Boga rozumiesz tylko wtedy, gdy jesteś w stanie 
otworzyć swoje serce, by mogło ono do niego wejść” – …To jest historia … zamkniętych 
serc, które nie pozwalają wejść miłosierdziu Boga, które zapomniały o słowie 
«przebaczenie». «Wybacz mi, Panie!». Jest tak dlatego, że po prostu nie czują się 
grzesznikami, czują się sędziami pozostałych. Długa historia wieków. I tę niedotrzymaną 
wierność Jezus wyjaśnia dwoma jasnymi słowami, aby położyć kres rozumowaniu tych 
obłudników: «Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie». Teraz jest jasne! Albo 
jesteś wierny, z sercem otwartym na Boga, który jest wierny tobie, albo jesteś 
przeciw Niemu: «Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie” … [3 III 2016 – czwartkowa 
Msza święta  - Źródło: Radio Watykańskie (http://pl.radiovaticana.va]                                                  
Jan Paweł II  -   „Cierpienie jest na to dane człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie mógł                  

w życiu ludzkim zwyciężyć. On sam, ten Bóg, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu                
i zwyciężył przez krzyż, zwycięża również przez każdy ludzki krzyż.” [Katowice, 20.VI.1983]. 
- „Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza 
miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 
nadziei może sprzeciwiać.” [Częstochowa 18.VI.1983].                   
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Stefan Kardynał Wyszyński – – "Położył Pan na ramiona Jego, nieprawość nas 

wszystkich". Niesie więc i moją nieprawość. Ale nie tylko! On niesie moje zadania 
życiowe, albowiem sam ich udźwignąć nie mogę. Może niekiedy myślę, że nie podołam, 
bom niemocny, słaby. Będę pamiętać i o tym, że w przeciwnościach jest moc doświadczeń                         
i że wystarczy mi Łaska, której Bóg mi udziela. Może wydaje mi się, że jestem niezdolny do 
wielu zadań i trudów, do wyznania wiary, do zajęcia własnego stanowiska. Pomyślę: Nie idę 
sam, mój krzyż niesie mój Bóg. Jest nas dwóch: On i ja. Chrześcijanin nigdy nie jest 
samotny, jest z nim Chrystus. Idą razem.  [W: Droga Krzyżowa, stacja 2, Rozważania] 

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                      
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie 
Duch Święty.  II -  Meditatio – Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" -                  

Najprostszy wniosek niejednokrotnie zapisany w tej Ewangelii, to: nie potępiaj, a nie 
będziesz potępiony! To zadziwiające, z jakim uporem i gorliwością lubimy zwalczać grzechy 
u innych. Gdybyśmy choć jeden procent tej energii wykorzystali sami dla siebie, dla 
usunięcia swoich wad i pracy nad swoim charakterem, dawno już bylibyśmy święci. Bo po 
pierwsze: nikt tak dobrze jak my sami nie zna naszych wad; po drugie: nikt inny nie ma 
takiego wpływu na nas, jak my sami; po trzecie: do nikogo nie mamy takiego zaufania, jak 
do siebie samych. A więc optymalne warunki, aby coś ze sobą zrobić!  - A  ja tymczasem 
zostawiam siebie na boku, a zajmuję się innymi. … Czy nie za surowo potępiam innych, aby 
samemu(-ej) wydać się lepszym(-ą)    - Czy nie przypisuję sobie przy tym szlachetnych 
motywów?  - Czy pomyślę czasem, że wyrządzam komuś olbrzymią krzywdę? -  Dobrze, że 
Chrystus jest innego zdania, że potrafi okazać współczucie i że  z miłości zapłacił na Krzyżu 
również za moje grzechy …                                    
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                               

o przeżyciach, które  rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:          
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radości niosąc swoje snopy.  

(Ps 126)   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan Bóg uczynił wielkie 
rzeczy dla nas (Ps 126)  [wg x M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2013/20130310.htm]. 

 KALENDARIUM:   15.III. – pt.  – Wsp.  św.  Klemensa Hofbauera, prezbitera;   -  

ur. się 26 XII. 1751 na Morawach w licznej czeskiej, choć  zniemczonej rodzinie. Gdy Jan 
miał 7 lat, zmarł jego ojciec. Matka potrafiła nie tylko zapewnić dwunastce dzieci utrzymanie, 
ale przede wszystkim głębokie wychowanie religijne. Wcześnie podjął się pracy piekarza. 
Nurtowało go jednak pragnienie poświęcenia się w służbie Bogu... W klasztorze 
norbertanów w Klosterbruck chodził do gimnazjum,  a równocześnie służył w klasztorze, by 
w ten sposób opłacić naukę i utrzymanie. W Rzymie wstąpił do zakonu redemptorystów. 
Zmienił wówczas imię na Klemens Maria. Święcenia kapłańskie  otrzymał w 1785. 
Początkowo  wysłano go do Wiednia, a następnie na Pomorze. W Warszawie przebywał 21 
lat (1787-1808). Biskup oddał im opiekę nad kościołem Św. Benona w Warszawie. Był on 
przeznaczony do obsługi katolików niemieckich. Sw. Klemens  niezmordowanie prowadził 
działalność charytatywną. Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religijnych oraz 
stowarzyszenie dla pogłębiania wiedzy religijnej. Po III rozbiorze Polski Warszawa znalazła 
się pod okupacją Prus… Redemptoryści  zostali skazani na wygnanie z Polski  Św. Klemens 
osiadł przy kościele sióstr urszulanek w Wiedniu. Tam również otoczał opieką młodzież, 
zwłaszcza uczęszczającą na uniwersytet... Zmarł w opinii świętości 15 III. 1820 r...                         
Ze względu na to, że św. Klemens spędził 21 najpiękniejszych swoich lat w Warszawie, 
Episkopat Polski  włączył go do katalogu świętych polskich. Jest patronem Warszawy,                         
a także kelnerów i piekarzy. [http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-15a.php3];  

 

      .             OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                  

.                                .                  V Niedziela Wielkiego Postu                                        

.                                                           13  marca 2016r. 

1. Zachęcamy do udziału w Gorzkich Żalach o godz. 17.00 natomiast Droga 
Krzyżowa  odprawiana jest w piątki o 17.30 dla dzieci, a dla dorosłych i młodzieży 
po Mszy św. wieczornej.                                            
2. W tym m-cu nie ma spotkania Żywego Różańca. Członkowie dokonają wymiany 
tajemnic różańcowych indywidualnie, a w ramach comiesięcznej formacji 
zachęcamy do udziału w Gorzkich Żalach.                                  
3. W dalszym ciągu jeszcze możemy wesprzeć najuboższe rodziny składając 
swoje dary serca do kosza przy ołtarzu św. Antoniego. „Bóg zapłać” za wszelkie 
wsparcie! Paczki możemy składać do przyszłej niedzieli. Można jeszcze nabyć 
świece-cegiełki rozprowadzane przez „Caritas”. Dziękujemy za wsparcie tego 
dzieła!                                         
4. W sobotę, 19 marca, młodzież mająca przyjąć sakrament bierzmowania, uda się 
z ks. Januszem na spotkanie z Biskupem w kościele Wszystkich Świętych. 
Rozpoczęcie Mszy św. z Ks. Biskupem o g. 12.00. Dojazd indywidualnie – zbiórka 
pod kościołem Wszystkich Św. o g. 11.00.                              
5. Również w sobotę Kościół przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. 
Msze św. ku czci św. Józefa o godz. 6.30 i 7.30.                                     
6. Następna niedziela to już Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Obrzęd 
błogosławieństwa palm na początku każdej Mszy św. W palmy będziemy mogli,                       
jak co roku, zaopatrywać się u naszych ministrantów przed kościołem. Dochód                     
ze sprzedaży przeznaczony jest na fundusz ministrancki.                         
7. Za tydzień, w Niedzielę Palmową, nie będzie dodatkowej Mszy św. inicjacji 
eucharystycznej. Wszystkie dzieci przychodzą na Mszę św. o godz. 11.00.                       
8. Księża pragną udać się z posługą świąteczną do chorych w sobotę przed 
Niedzielą Palmową, 19 marca. Odwiedzą tych chorych, do których nie chodzą                                     
co miesiąc. Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych do środy w zakrystii                               
lub kancelarii.  9. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na kwiaty do Grobu 
Pańskiego. Ofiary składamy do puszki przy krzyżu, przy bocznym filarze,                                                  
po prawej stronie kościoła.

 KALENDARIUM cd.:                                                   

19 III – pt. -  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny -             

Był młodym mężczyzną i miał cudowną narzeczoną, z którą związał swe życiowe plany, 
pomysły na to, jak być szczęśliwym. I nagle to wszystko się zawaliło – co gorsza, okazało 
się, że sprawcą tego był Bóg! Józef, który – w przeciwieństwie do Maryi – nie był 
niepokalanie poczęty, musiał stoczyć wewnętrzną walkę, by podjąć decyzję wiary i zaufać 
Bogu, który w tym momencie wydawał się jego przeciwnikiem. Wiara pozwoliła mu jednak 
zobaczyć, że Bóg nie tylko spełnia swe obietnice, ale jednocześnie ludzkie pragnienia,                          
i to w sposób przekraczający naszą wyobraźnię.  [P. Ciesielski OP & Ł.Kubiak OP, „Oremus” 
Wielki Post 2004, s. 95]. 

http://mateusz.pl/czytania/2013/20130310.htm

