
 Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry (Ps 34);   

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].                       MOJE POSTANOWIENIE: W czasie tego tygodnia Wielkiego Postu 

będę się modlił(a) o łaskę Sakramentu Pokuty … 
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Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. (J12, 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. -  Są dwie sprawiedliwości: sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża.  
Kto chce stanąć przed Bogiem, mając własną sprawiedliwość z uczynków, będzie 
zgubiony. Przed Bogiem możemy bowiem stanąć, gdy mamy sprawiedliwość, która 
wywodzi się z wiary w Chrystusa, a jest to sprawiedliwość pochodząca od Boga, oparta 
jedynie na wierze. [Marek Ristau]; 

 

- Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie – Żeś przez Krzyż                             

i mękę Swoją -  świat Odkupić raczył;

Ojciec Franciszek -  Wielki Post przypomina nam co roku, że „dobra, podobnie jak 

miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; trzeba je zdobywać 
każdego dnia” (tamże, 11). Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 

7), aby nie ustawać w czynieniu dobra, krok po kroku. Kto upada, niech wyciąga rękę do 
Ojca, który zawsze nas podnosi. Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez uwodzenie złego, 
nie powinni zwlekać z powrotem do Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55, 7)                     
. W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie 
ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna 
użyźnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile 
w pracy nie ustaniemy” i że dzięki darowi wytrwałości otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 

10, 36) dla naszego i innych zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). Praktykując miłość braterską 
wobec wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem, który oddał za nas życie (por. 2 Kor 5, 14-

15), smakujemy radości Królestwa niebieskiego, w którym Bóg będzie „wszystkim we 
wszystkich” (1 Kor 15, 28).  - Niech Dziewica Maryja, której łono wydało 

Zbawiciela, która zachowywała wszystkie sprawy „i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19), 
wyjedna nam dar cierpliwości i niech będzie przy nas ze swoją macierzyńską obecnością, 
aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce wiecznego zbawienia.                             
[z Orędzia na Wielki Post 2022];   

1 x O    N Ą x x x x x 

2 x x B   A   U x x x 

3 x x x x Ś W  Ą  Y  I 
4 x x P   R  S  Y x x 

5 x P  W  Ó  N  E x x 

6 N  W   Ć   E x x x 

7 x x x x S C  O  Z  Ł 
8 x x K   I  N  W  Ć 
9 F  R   E  S  E x x 

10 x G  Z  S Z x x x x x 

11 M  Ł   I  R  Y x x 

12 x x P   Ę  I  M x x 
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  św. 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].                             
bł. 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?" -                  
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

– 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].                                        

 …Któryś za nas cierpiał rany… Jezu Chryste – Zmiłuj się nad nami        

                                       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                                                                              
       V Niedziela Wielkiego Postu    
             03 kwietnia 2022r.   

 

1. Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o 12.30 wystawienie N. Sakr. do adoracji.                         

O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. Bożego. Adorację zakończą Gorzkie 
Żale o g. 17.00.                                                                       
2. Zachęcamy również do udziału w  Drogach Krzyżowych w piątki: o 17.30 dla dzieci,                         

a ogólna po Mszy św. wieczornej. 

3. Zakończyliśmy wielkopostne rekolekcje parafialne. Chcemy podziękować Wam 

wszystkim za to, że równomiernie rozłożyliście, Kochani, swoją obecność na rekolekcjach 
na wszystkich Mszach św., na których głoszone były nauki. Dziękujemy również za dar 
modlitwy w intencji Rekolekcjonisty o. Ryszarda. 

4. Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych.                                  
5. W środę Mszą św. o g. 18.00 rozpocznie swoje przygotowanie młodzież przed 

bierzmowaniem. Ciąg dalszy spotkania po Mszy św. (ok. 18.45) w Sali parafialnej. 

6. W czwartek przypada I czwartek m-ca. O g. 15.00 Koronką do Mił. Bożego 

rozpocznie się tradycyjna adoracja w  int. Kościoła Św. i kapłanów. Zachęcamy                                
do adoracji i osobistej modlitwy. 

7. Księża pragną udać się z posługą świąteczną do chorych w sobotę przed 
Niedzielą Palmową, 9 kwietnia. Odwiedzą tych chorych, do których nie chodzą                            

co miesiąc. Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych do środy włącznie w zakrystii lub 
kancelarii.                                                  
8. Następna niedziela to już Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Obrzęd 

błogosławieństwa palm na początku każdej Mszy św. W palmy , tradycyjnie, będziemy 
mogli zaopatrzyć się przed kościołem. Dochód również zasili Fundusz Liturgiczny. 

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. 

10. Przy wyjściu, pod chórem, można jeszcze nabyć nasze parafialne świece-paschałki 
na stół wielkanocny. Na prośbę parafian udało się nam zorganizować kilkanaście sztuk 

świec Caritas-u. Płonąca świeca na naszym stole będzie wyrazem solidarności z całą 
rodziną parafialną, a jednocześnie każdy, kto nabywa taką świecę-cegiełkę, ma swój 
udział w upiększaniu naszej liturgii, ponieważ wszystkie ofiary przeznaczone są na 
Fundusz Liturgiczny.                                         
11. Dziś po Mszach św. przed kościołem zbierają ofiary do puszek przedstawiciele 

integracyjnego przedszkola i szkoły podstawowej działającej przy parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku. Celem zbiórki jest rozbudowa szkoły,                    
w której uczą się między innymi dzieci z autyzmem oraz dzieci z Ukrainy, uciekające 
przed wojną. „Bóg zapłać” za wszelkie dobro!     

              
    Apelujemy o modlitwę o pokój dla Ukrainy i całej Europy! 
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