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EWANGELIA (J 8, 1-11)...............................................................................................  

Od tej chwili już nie grzesz......................................................................................... 

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 dopiero co pochwycono na cudzołóstwie,                   

a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 

pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 

powiesz?” Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, schyliwszy 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 w nią 

kamieniem”. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, 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 i odtąd już nie grzesz”........................................................................... 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://wiara.wm.pl/146728,Spotkanie-z-cudzoloznica-V-Niedziela-Wielkiego-Postu.html&psig=AOvVaw2HTM3K4aVgvUcCR7lhyP0D&ust=1648666412722000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMj8oJH_6_YCFQAAAAAdAAAAABAY


...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

0044..0044..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  DDaannttiiss  ––  wwgg  iinntteennccjjii  OOrrddyynnaarriiuusszzaa.. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda 

Dominików – intencja od  Anieli Boreckiej z rodziną. 

 

0055..0044..  WWttoorreekk..  

  

Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. Dantis – wg intencji Ordynariusza. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O dar rozeznania drogi życiowej i wypełnienie woli 

Bożej w życiu Mirosława. 

0066..0044..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Tadeusza 

Mogielnickiego. 

0077..0044..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana i Eugenii 

Kubiczów oraz Józefa i Stanisławy Hłapek. 

0088..0044..  PPiiąątteekk..  

Plenerowa Droga Krzyżowa w Dębnikach o godz. 17:00. 

0099..0044..  Sobota.  

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława i Karoliny 

Woźnych.  

1100..  0044..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłego ojca 

Stanisława Patera. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Michała i Marii 

Wolskich oraz Mariana i Stanisławy Grynienko w rocznicę śmierci. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii 

Zarzyczańskiej w 5 rocznicę śmierci jej zmarłego męża Józefa i zmarłych z rodziny. 

1. Rekolekcje do wtorku włącznie. Spowiedź w Wielką Środę, 13 kwietnia. 

2. W przyszły piątek, 8 kwietnia, zostanie odprawiona jedna Droga Krzyżowa                  

w Dębnikach. Początek przy krzyżu, zakończenie w świetlicy, gdzie można będzie 



przyjąć Komunię św. Początek o godzinie 17:00. Co roku plenerowa Droga Krzyżowa 

będzie odprawiana w innej wsi.  

3. Troskę o pokój i nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę                           

w nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
       ............................................................................. 

       KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII: Jezus umie spojrzeć w serce. 

 

W dzisiejszej Ewangelii stoimy na granicy ciemności i światła. Oto kończy się noc i z 

nastaniem świtu do Jezusa zostaje przyprowadzona pewna kobieta, której życie utonęło w 

grzechu. Spotkanie nie przypomina spowiedzi: nie został spełniony żaden jej warunek. 

Nawet nie można mówić o dobrowolności, bo tę biedną kobietę przywleczono przed 

oblicze Jezusa wbrew jej woli. Tymczasem otrzymuje ona rozgrzeszenie; nawet bez 

wyznania win, bez uderzenia się w piersi. Dzieje się tak, bo Jezus umiał spojrzeć w jej 

serce; bo ta kobieta była dla Niego dowodem, że nikt nie jest szczęśliwy w grzechu. 

Postanowił ją uszczęśliwić, tak jak chce uszczęśliwić każdego z nas, gdy złamani 

przychodzimy do Niego prosić o miłosierdzie. .......................................................... 

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że każdego dnia jesteś gotów spotkać się ze mną                

i powiedzieć mi: Idź, lecz odtąd już nie grzesz. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

                 ................................................................................................................ 

                                                       Pycha i z nieba spycha... 

          Tak mówi polskie porzekadło. A grający diabła Al. Pacino w filmie „Adwokat diabła” 

cedzi cynicznym głosem: „Późność jest moim ulubionym grzechem”. 

          A że czas Wielkiego Postu wyjątkowo służy autorefleksji opartej na Dekalogu, 

rozważmy, z ks. Adamem Pardaszczykiem, dlaczego pycha jest tak „niebezpieczna”? 

           „Nie ma nic prostszego niż wmówić człowiekowi, że może być jak Bóg. I nic bardziej 

destrukcyjnego”, pisze ksiądz Adam. I dodaje „pyszny nigdy nie prosi o miłosierdzie. Nie 

potrzebuje go, wszak wszystko wie najlepiej, również na temat tego, czego mu potrzeba, by 

do nieba trafić.” [Może dlatego np. nie chodzi do kościoła? Wie lepiej.] 



Jeden z mistyków nadreńskich, Henryk Syro, napisał: „Ach, cóż by to była za rozkosz: we 

wszystkich cierpieniach, w każdym opuszczeniu, we wszystkich okolicznościach umieć się 

całkowicie zdać na Boga, tak jak to uczynił nasz umiłowany Pan”. Ideał i wzór 

niedościgniony, ale drogę nam pokazał.  Człowiek próżny – przekonuje ks. Pardaszczyk – 

nigdy nie znajdzie w sobie miejsca dla Boga (o miejscu dla innych ludzi nie wspominając). 

A w KKK czytamy: „Znurzenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości 

pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. Nienawiść do Boga rodzi się z 

pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć 

jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary”. [ot i kolejny „powód” by – mówiąc 

kolokwialnie – nie chodzić do kościoła]. 

              Nawiązując do Księgi Rodzaju i wypędzenia z Raju, zauważmy że diabelski syk: 

 „ Będziecie jako bogowie” wraca, przełożony na język ludzi: Bóg mnie nie kocha, Bóg nie 

jest dobry, Bóg nie ma prawa potępiać grzechu, Bóg nie może karać”. Manifest pyszałka. 

Pycha ma wiele twarzy. Cel zawsze jeden: odebrać Bogu należne Mu miejsce. I dlatego 

pychę nazywa się „matką grzechów”. 

          Tytułem podsumowania, rozważmy definicję pychy wg teologów. „To bezkrytyczne 

mniemanie o sobie, wynoszenie się ponad innych. To żądza wywyższenia samego siebie, 

podkreślania swojej wyższości za wszelką cenę. Wiążą się z nią wygórowane ambicje, 

zarozumiałość, pożądanie honorów, namiętne szukanie uznania i poklasku, stawianie na 1. 

miejscu własnego „ja”. Przyda się (definicja), bo w naszej codzienności trudno te cechy w 

sobie zauważyć, rozeznać, zdiagnozować. Więc niech będzie to nasze wyzwanie na 

błogosławiony czas Wielkiego Postu.               

                                                                       Na podst. artykułu ks. Adama Pardaszczyka  

                                                                                                [w:] Gość Niedzielny 2022/9 

 Czasopismo do użytku kościoła.                                                           Oprac. Leokadia Pawliszak             


