
KRZYŻÓWKA  1. Świątynia  2. Uczeni w Piśmie chcieli, 
by Jezus ... kobietę cudzołożną  3. Jezus udał się na Górę 
... aby się modlić 4. W Prawie ... nakazał takie kobiety 
kamienować 5. Jezus nakazał kobiecie nie ...  6. Jezus 
nachyliwszy się ... na ziemi. 7. Uczeni w Piśmie                                
i faryzeusze  ... Jezusa na próbę. 8. Przyprowadzono do 
Jezusa ..., którą pochwycono na cudzołóstwie.  9. Takie 
kobiety kazano ... 10. To uczeni w Piśmie i ... 
przyprowadzili do Jezusa tę kobietę  11 Wszyscy jeden po 
... zaczęli odchodzić 12. Odeszli wszyscy, poczynając od 
... 13.  ... tylko Jezus i kobieta 14. Kto z was jest bez 
grzechu, niech ... rzuci na nią kamień. 15. Rzekł Jezus: 
Idź, a od tej ... już nie grzesz.  16. Jezus nauczał lud, 
który ... się do Niego            17. Nikt nie ... kamieniem. 

Papież 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];   
św. Jan Paweł II  -  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].                                      
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. ... Będę 
pamiętać i o tym, że w przeciwnościach jest moc 
doświadczeń i że wystarczy mi Łaska, której Bóg mi 
udziela. … 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];                         

– 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                                                       
MOJE POSTANOWIENIE: Postaram się  nie kłamać,             

nie złościć i pogodzić z ...  bo Bóg …też mi przebacza… 
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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.                                      
 -  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];                                                               

- W scenie tej nie pojawia się mężczyzna współwinny 
cudzołóstwa, choć Prawo domagało się kary śmierci dla 
obojga (por. Kpł 20,10; Pwt 22,22nn; Ez 16,38-40). Kobieta ma 
zapłacić sama za grzech popełniony we dwoje. Nie pojawia 
się też pokrzywdzony mąż. Jej sędziom wcale nie chodzi                         
o zadośćuczynienie sprawiedliwości, ale o oskarżenie 
Jezusa. Nieszczęsna kobieta ma być w ich rękach jedynie 
pionkiem służącym do przeprowadzenia rozgrywki 
przeciwko Niemu! Pytanie przez nich postawione zdaje się 
przeciwstawiać autorytet Mojżesza autorytetowi Jezusa: 
„Mojżesz nakazał nam…, Pytanie jest podstępne i stawia 
Jezusa w sytuacji pozornie bez wyjścia. Jeśli uniewinni 
kobietę, znajdzie się w sprzeczności z Prawem, które – 
wedle Jego własnych słów – przyszedł wypełnić, a nie 
uchylić (Mt 5,17nn). Jeśli natomiast opowie się za jej 
ukamienowaniem, zaprzeczy swojemu nauczaniu                              
o miłosierdziu (por. Łk 5,31n; 7,44-50; 15,7.32) i straci autorytet 
w oczach tłumów. [ks. Józef Maciąg, Lublin-Rzym]; 

 MODLITWA WIERNYCH -                                         
1. Módlmy się za Kościół Święty aby przypominał nam,                        

że Ty nikogo nie potępiasz i zawsze wskazujesz właściwą 
drogę  – CIEBIE ...                                                        
2. Módlmy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego 

Franciszka i  Pasterzy Kościoła, aby mieli  siłę i moc Ducha 
Świętego do głoszenia Twego miłosierdzia. - CIEBIE                                
3. Módlmy się za   dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników 

Instytutu -  aby korzystając z rekolekcji wielkopostnych                         
i sakramentów odnaleźli Twoją drogę.- CIEBIE ...            
4. Módlmy się aby w Ukrainie i na świecie zapanował pokój, 

a ludzie potrafili dostrzec swoje słabości. CIEBIE  ... 
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy przez 
uczestnictwo w Eucharystii stawali się nowymi ludźmi                           
i świadkami Twojej miłości w świecie. - CIEBIE .... 
 CIEBIE PROSIMY-WYSŁUCHAJ NAS PANIE;  

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?" - 

Wobec głośnych oskarżeń i natarczywych pytań Jezus 
milczy. Z Ewangelii wynika, że owo pisanie palcem                              
i towarzyszące mu milczenie trwało dłuższy czas... chwila 
ta musiała wydawać się wiecznością tak dla oskarżycieli, 
jak i samej kobiety. Milczenie ma moc dotykania serc. ... 
Jezus nie zamierza potępić ani kobiety, ani jej oskarżycieli 
- Chce pomóc im zobaczyć, że sprawiedliwość Boża, nie 
potępia grzesznika, ale go podnosi z grzechu.  - Czy ja 
też domagam się uznania „mojej prawdy”, - czy domagam 
się  wykluczenia kogoś z mojego otoczenia, bo zachował 
się niegodnie... – Czy jak Jerozolimscy rabini chciałem 
kogoś  publicznie skompromitować. – Czy zakładałem 
maskę obrońcy sprawiedliwości, zapominając, że Prawo 
dotyczy także mnie !  Ile razy popełniłem grzech 
niesprawiedliwości?  - Spróbuję  „wejrzeć” teraz we 
własne serce...  - Czy dostrzegam swoje nieczyste 
intencje,  kiedy  próbuję występować  w roli sędziego? - 
Czy może jestem delikatny w stosunku do  innych, nawet 
tych, którzy zawinili wobec mnie …                        
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:                          

Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz 
strumienie na Południu (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);          

 ... - Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste 
i Błogosławimy Tobie – Żeś przez Krzyż                             
i mękę Swoją -  świat Odkupić raczył;                              

... Przypatrz się w milczeniu Jezusowi, który zasiada 

w Świątyni jako jedyny, boski Nauczyciel. O Nim Ojciec 
wydał świadectwo wobec uczniów: Jego słuchajcie! (Łk 

9,35). On jeden ma słowa życia wiecznego. On jest 
prawdziwą Świątynią – to w Nim możesz spotkać 
Ojca. Wpatruj się również  w Jezusa zgiętego ku ziemi na 

dziedzińcu Świątyni. Popatrz na Niego zgiętego pod 
ciężarem krzyża, który przyjął, by zgładzić grzechy twoje                     
i całego świata. Popatrz wreszcie na Jezusa 
zmartwychwstałego, stojącego wśród uczniów w mocy                      

i majestacie jako Pana, który tchnie Ducha Świętego, daje 
ci odpuszczenie grzechów, pokój i radość, i który posyła 
cię z Ewangelią do świata.  Popatrz też na siebie: - jako 
na grzesznika, którego Jezus nie potępia, lecz obdarza 
nadzieją i wskrzesza do życia przemienionego - jako na 
tego, który nieraz skłonny jest przyłączyć się do chóru 
łatwo oskarżających... przekonany o swoich świętych 
racjach, nie widzący własnego grzechu…  Spróbuj 
usłyszeć, co Jezus mówi      do ciebie w tym momencie.                         
[ ks. J.Maciąg, Lublin-Rzym] ;                                            
Jak kruchy jest zapis na piasku ! Wiatr zawieje i zapisane 
litery rozwieje na wszystkie strony.  – Kaznodzieje mówią, 
ze 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 maja ci, którzy  
siebie mają za świętych, innych za gałganów). Poza tym 
nie pisze się ciężkich grzechów na 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.   PS –  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. PSS –  Grzech popełniamy 
wtedy, kiedy – mogąc wybierać – 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. .. [x J. Twardowski, W świetle Ew.  2005, s.257];                          

  


