
Uzupełnij: 1. „Magdalena … zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy                    
je wycierać”. 2. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na …  3. Jezus wszedł               
do domu faryzeusza i zajął miejsce za …  4. Któż On jest, że nawet … odpuszcza?                    
5. Bóg – Ojciec posłał … Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.                                   
6. Jawnogrzesznica całowała stopy Jezusa i … je olejkiem.  7. Faryzeusz miał na imię …  
8. Jezus był gościem w domu … 9.  Pewien wierzyciel miał dwóch ... 10. „On pierwszy nas 
…” 11. „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo …”. 12. Ten, komu mało się 
odpuszcza, mało …  13. Twoja wiara cię … idź w pokoju!  14. A było z Nim … oraz kilka 
kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości  15. Kobieta, która prowadziła                         
w mieście życie grzeszne, przyniosła flakonik … olejku.  16. Marię Magdalenę opuściło 

siedem … duchów. 

Jak często jesteśmy podobni 
do faryzeusza. Uważamy się 
za lepszych od innych. Nie 
dostrzegamy własnych 
grzechów, a wytykamy cudze. 
Patrzymy z góry na 
niewierzących, na tych, 
którym życie się poplątało –                
i znaleźli się poza Kościołem. 
Może właśnie oni są bliżej 
Boga. Może już spotkali się                 
z Jego łaską, jak wytykana 

paluchem Magdalena. 
  
Każdy z nas przypomina 
czasem Marię Magdalenę, i to 
jeszcze nieuwolnioną przez 
Jezusa od siedmiu złych 
duchów. Siedem duchów – jak 
siedem grzechów głównych                          
z katechizmu: pycha, 

chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. 
Grzechy te idą razem – w szyku, całą siódemką. – Jeśli ktoś ma siedem diabłów, które go 
dręczą, a pozbędzie się nawet pięciu i pozostaną w nim niewygnane dwa, wystarczy, żeby 
zatruć życie sobie i otoczeniu. – Jeżeli ktoś zwalczy w sobie tylko jeden grzech, to jeszcze 
mała pociecha. Pewna pani zapytana, nad czym teraz pracuje, odpowiedziała: „Nad tym, 
by cicho zamykać drzwi, bo zdarza jej się w złości trzaskać”. Ćwiczyła się w zamykaniu 
drzwi, ale wciąż pisała anonimy. Trzeba walczyć z całą siódemką czortów. Jezus nie 
uwolnił Magdaleny od pięciu złych duchów, ale od wszystkich.  Wszystkie razem 
odgradzają nas od Boga, każdy z nich jest nieprzyjacielem, który Go zasłania.   
 W kanonie mszy świętej słowa modlitwy głoszą: „Składamy  ofiarę czystą, świętą 
i doskonałą”. – Czy nasze życie jest ofiarą czystą, świętą i doskonałą?                           
[ks. J. Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 223 i 224].  
MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się o dobrą spowiedź … 
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 On pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy (1 J 4,10b)                       Łk 7,36-8,3                                                

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu 
faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie 
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik 
alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego 
nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 
olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był 
prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest 
grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: 
Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 
pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. 
Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, 
któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i 
rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody 
do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a 
ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; 
ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne 
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do 
niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami 
do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja 
wiara cię ocaliła, idź w pokoju! Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i 
głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które 
uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem 
złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im 
usługiwały ze swego mienia. - Dla faryzeusza Szymona kobieta płacząca u stóp Jezusa 
jest grzesznicą, zagrożeniem dla jego religijnej czystości. Dla Zbawiciela jest ona 
powodem wesela, większym niż suto zastawiony stół w domu bogobojnego faryzeusza. 
Dalszą drogę do Jezusa ma Szymon niż jawnogrzesznica. Jeśli boimy się dotknąć Pana, 
ponieważ upadliśmy lub wciąż upadamy wskutek duchowej biedy, patrzmy na tę kobietę: 
w niej już nie ma grzechu – jest miłość. [W. Skóra MIC, „Oremus” VI 07, s. 74]

 

Ojciec św. Franciszek  -  Wielkoduszność i świętość, do których wzywa nas Jezus, 

to wyjście ku górze, wyzwolenie z surowości prawa a także szkodliwych idealizmów. 
… Pan Jezus dobrze zna naszą naturę i dlatego też wzywa do osiągnięcia 
porozumienia, gdy pojawiają się między nami kontrowersje. … Pan uczy nas także 
zdrowego realizmu, bo często nie można dojść do doskonałości, ale zachęca, abyśmy 
chociaż czynili to, co w naszej mocy, abyśmy się pogodzili. … Jezus zawsze potrafi 
podążać razem z nami, wskazuje nam ideał, towarzyszy nam ku ideałowi, wyzwala nas z 
tego uwięzienia w surowości prawa i mówi nam: «Czyńcie na tyle na ile możecie». On nas 
dobrze rozumie. To jest nasz Pan, który nas tego właśnie naucza”  [z porannej Eucharystii w 
Domu Świętej Marty, 9 VI 2016]. 
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Św. Jan Paweł II  - Współczesna ludzkość, chcąc udowodnić swą "wszechmoc", 

powtarza bezrozumne doświadczenie wieży Babel (por. Rdz 11, 1-9), ale czyni to w 
daleko większej skali, angażując różne swoje komponenty, siejąc zamęt, walkę, 
rozkład i ucisk. Wywołuje to w rodzinie ludzkiej dramatyczne wstrząsy i rozdarcie. 

(Christifideles laici, wprow. 6).   Stefan Kardynał Wyszyński –   Mamy oddać Panu Bogu 

nasze serca żywe, pełne, a nie wyzbyte wszystkich uczuć i namiętności, bo i kielich 
ofiarny jest pełen krwi. [Myśli – lipiec -1].      

 Drogiemu Księdzu Jubilatowi:                                                         

.                                       Ks. Prałatowi Januszowi Godziszowi                                             

.                                         z okazji 50 - lecia kapłaństwa                                  
życzymy obfitości Bożych łask, wszelkiego dobra od Boga i ludzi oraz opieki Matki 

Bożej          
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                            
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla 
ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:  Co Bóg mówi 
do mnie ? – Łatwo jest wybierać się do Boga człowiekowi, któremu udało się zachować 

czyste sumienie, nabyć cnoty, udoskonalić ducha, dokonać wielu dzieł i z grubą księgą 
dobrych uczynków stanąć przed Ojcem, jako dobre i kochające dziecko, dumne z Ojca i 
dumne z siebie. Wielu ludzi sądzi, że jest to podstawowy warunek spotkania z Ojcem. … - 
Rzeczywistość jest jednak inna. Można iść do Ojca ze zniszczonym sumieniem,                              
z brzemieniem wad zamiast cnót, z zeszpeconą duszą, i nie tylko z pustymi rękami, lecz                     
z grubą księgą uczynków złych, z których wiele już nie nadaje się do naprawienia. Można 
iść do Ojca jako niedobre, nie kochające dziecko, z którego Ojciec nie może być dumny                     
i które wstydzi się samo siebie. Można iść, i nie tylko można, lecz jest to jedyna mądra 
rzecz, którą taki człowiek jest w stanie uczynić. Gdziekolwiek bowiem pójdzie,                              
do kogokolwiek zapuka, czeka go odtrącenie i wzgarda. Jedynie drzwi domu Ojca 
zastanie otwarte, a ramiona Ojca go przygarną. Ten powrót jest bardzo trudny. Wstyd                       
i fałszywa ambicja uważają to za kompromitację Boga i siebie. Jest to krok tysiące razy 
trudniejszy niż krok kochającego i grzecznego dziecka, które zawsze sprawiało radość 
Ojcu. I w trudzie tego kroku jest zawarte dzieło życia takiego nieszczęśliwego człowieka. 
                             Istnieją dwa warunki decydujące o postawieniu tego kroku. 
Potrafi go uczynić ten, kto uwierzy, że Bóg go kocha, jak Ojciec dziecko. Ze swoją nędzą, 
głupotą, klęską – nawet totalną – można podejść jedynie do tego, kto nas kocha. … 
Jesteśmy ważni i cenni jedynie dla tych, którzy nas kochają. Bóg nas zawsze kocha i dla 
Niego jesteśmy zawsze ważni. Przeżycie prawdy, że Bóg nas kocha mimo nieudanego 
życia, ułatwia podejście do Niego jako przebaczającego Ojca. Drugim warunkiem jest 

dostrzeżenie wielkości swojej winy. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za to, 
co w grzechu jest nasze. Świadomość zmarnowanych lat, a nawet życia, prowadzi do 
żalu. Człowiek wówczas jest w stanie zapłakać nad sobą. Te łzy bólu są jedynym 
skarbem, jaki człowiek niesie z sobą. Ręce są brudne, sumienie zniszczone, lecz zraniona 
dusza płacze. Ojciec widząc tę łzę w oku swego dziecka, przygarnia je i przebacza. … Łza 
żalu dziecka jest znakiem jego mądrości. …  III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu 

zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj                         

je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc modlitwa: Daruj mi, Panie, winę mego 
grzechu (Ps 32)                                         IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem 

...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu: Szczęśliwy człowiek, 
któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. (Ps 32)                       

[z: x E. Staniek, Przynieść Bogu zmarnowane życie].  

                             OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

     . .  .                      XI Niedziela zwykła     

                                    12 CZERWCA 2016 r.                                                 

1. W dniu dzisiejszym Ks. Prałat Janusz Godzisz świętuje 50 lecie swoich 
święceń kapłańskich. Główna Msza św. Jubileuszowa będzie sprawowana                       
o godz. 12.00. Tym, którzy nie będą mogli w niej uczestniczyć polecamy Ks. 
Prałata modlitewnej pamięci, a już teraz życzymy Ks. Jubilatowi obfitości 
wszelkich Bożych Łask! 

 
2. Dziś nabożeństwo czerwcowe o g. 17.15. W tym miesiącu nie będzie 
spotkania Żywego Różańca. W ramach formacji zapraszamy do uczestnictwa                      
w Nab. czerwcowym, a wymiany tajemnic członkowie dokonają indywidualnie 
 
3. Przypominamy o odbywających się w naszym kościele nabożeństwach 
nowennowych: w środy o godz. 18.00 – do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
a w soboty o godz. 7.30 – do Matki Bożej Elekcyjnej. Kartki na środowe Nowenny 
można składać do puszki obok ołtarza MB. Nieustającej Pomocy, natomiast 
prośby i podziękowania do MB. Elekcyjnej wpisujemy do wyłożonej przed kaplicą 
księgi. Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy. 
 
4. W najbliższym tygodniu możemy jeszcze przyjąć 9 intencji mszalnych na Msze 
św. w godzinach porannych o 6.30 i 7.30. Intencje można złożyć w zakrystii                     
po Mszy św.  
 
5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest                      
w stałym miejscu na regale obok zakrystii. 
 
KALENDARIUM:                                                                
13 VI - pn. – Wsp. Antoniego z Padwy, prezbitera   i doktora Kościoła – … Jezus 

przygarnia nas do siebie z miłością, ale stawia nam też wysokie wymagania – słyszymy 
wezwanie do nadstawiania drugiego policzka temu, kto nas uderzy. … Otwórzmy nasze 
serca, aby przyjąć wszystko, co Pan chce nam dać, także to, co choć nas przerasta, 
jednak dla Niego jest możliwe …                                                                                       

14 VI - wt. – Wsp. bł. Michała Kozala, biskupa  i męczennika -  Każde słowo Mszy 

świętej ma swoją szczególną moc i jest ziarnem, które może przynieść plon… poprośmy 
Ojca w niebie, aby nasza wola i czyny były poddane Jego nakazom. …                                
[z: x A. Rybicki, „Oremus” VI 2006, s. 93 i 98].   
15 VI - śr. – Wsp. bł. Jolanty, zakonnicy - Szukamy akceptacji i uznania, chcemy się 

podobać ludziom, ale jeszcze ważniejsze jest, abyśmy podobali się Bogu. … Pan Bóg 
patrzy na nasze serce…                                                                       
17 VI - pt. – Wsp. św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika - Co jest naszym 

skarbem? Dla jakich wartości jesteśmy gotowi się poświęcić? … Pan Jezus zachęca nas, 
abyśmy gromadzili prawdziwe skarby... Do nieba możemy zabrać tylko miłość. …                         
[x J. Kruczek OP, „Oremus” VI 08, s. 71 i 80].                        
 


