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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
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
mie li 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
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,
«Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
Gdzie człowiek nie widzi drogi wyjścia, Bóg widzi ich tysiące. Jezus w milczeniu pisze palcem
po ziemi. Bóg pisze naszą prawdziwą historię, nie tę, którą sobie na co dzień wymyślamy,
aby się dobrze czuć i by inni nas chwalili. On zna prawdę nas i wie, że jesteśmy grzesznikami.
Więc gdy oni nastają na cudzołożną kobietę, mówi tylko: «Kto z was jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci w nią kamieniem». I pisze dalej, a oni odchodzą… Jezus demaskuje religijny
egoizm – ich i nasz – i uczy miłości do grzeszników. Zostali tylko ona i On – jedyny, który mógł
rzucić kamień, bo był bez grzechu. Lecz On jest miłosierdziem: dla niej, dla nich i dla nas. «I Ja
ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». Panie, zabierz mi mój religijny egoizm
wyrażający się używaniem Twojego świętego prawa do sądzenia i potępiania innych i daj mi
miłość miłosierną do grzeszników, do mnie samego jako grzesznika i do innych, zwłaszcza do
tych, których najbardziej nie cierpię…
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy nie kieruje spisę w życiu uprzedzeniami, dzieląc ludzi na dobrych
i złych? Czy potrafię uznać swój błąd i powiedzieć: przepraszam, pomyliłem się?
Do wykonania: W każdym człowieku postaram się znaleźć coś dobrego, i będę mówić
o dostrzeżonych pozytywnych cechach innych.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

11.04 (czwartek) Wspomnienie św. Gemmy Galgani, dziewicy
Urodziła się w Camigliano, we Włoszech, 12 marca 1878 roku. Gdy miała dwadzieścia lat,
zachorowała na gruźlicę kręgosłupa. Lekarze oświadczyli, Ŝe choroba jest nieuleczalna. Po
niezliczonych nowennach do św. Gabrieli, w pierwszy piątek marca 1899 roku nastąpiło
całkowite wyleczenie. Uwolniona od choroby chciała teraz zrealizować swój pierwotny
zamiar: pójść za głosem powołania i wstąpić do zakonu sióstr pasjonistek. Jednak prośba
jej, podobnie jak wcześniejsza, została odrzucona. Ta cicha i spokojna dziewczyna została

obdarzona niezwykłymi łaskami. Począwszy od roku 1899 dane jej było przeŜyć wiele
nadzwyczajnych i cudownych wydarzeń. Wszystkie zostały dokładnie zbadane przez jej
spowiednika duchowego, ojca Germano. Przez półtora roku na jej rękach i nogach
ukazywał się stygmaty, często wpadała w ekstazę i miała wizje. W roku 1902 ponownie
zapadła na gruźlicę kości. Zasnęła w Panu w roku 1903. Sława jej świętości rozeszła się
szybko na cały świat. Została beatyfikowana przez Piusa XI 14 marca 1939 roku
i kanonizowana przez Piusa XII w dzień Wniebowzięcia 1940 roku
13.04 (sobota) Wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika
Męczennik, który tron Piotrowy objął w lipcu 649 r. bez aprobaty ówczesnego cesarza
Konstansa II. Nasilający się konflikt zakończył się wywleczeniem schorowanego i starego
juŜ papieŜa z kościoła na Lateranie, gdzie się schronił i wywiezieniem na wyspę Naksos,
a potem do Konstantynopola. Zainscenizowany proces o zdradę stanu, zamiast
zamierzonym wyrokiem śmierci, po wstawiennictwie patriarchy Konstantynopola Pawła
II skończył się wygnaniem. Marcin umarł w Chersonezie w kwietnia 656 r. Kiedy zmieniły
się warunki polityczne, jego ciało przewieziono do Konstantynopola.
WARTO WIEDZIEĆ:

Zasłonięte Krzyże - zwyczaj ten praktykowano już w XIII wieku. Krzyże były
wówczas bogato ozdabiane złotymi łańcuchami, klejnotami oraz drogimi kamieniami.
Wszystko na znak zwycięstwa i chwały Chrystusa – Zbawiciela. Sama postać Jezusa
ukazywała zwycięzcę, nieumęczonego człowieka. Taki wizerunek – Chrystus
w szatach królewskich i w złotej koronie – nie bardzo pasował do pokutnych rozważań
dwóch ostatnich tygodni Wielkiego Postu. Trudno było wyobrazić sobie mękę i śmierć
Chrystusa, gdy z obrazów i rzeźb witał wiernych tryumfujący Zbawiciel. Nie pasowało
to do paschalnej wizji krzyża i Męki Pańskiej. Dlatego rozpoczęto zasłanianie
chrystusowych dewocjonaliów na czas rozważań o męce i ukrzyżowaniu Chrystusa.
Zwyczaj zasłaniania rzeźb i obrazów przedstawiających Chrystusa – Zwycięzcę
przyjął się również w naszym kraju. Na 116. posiedzeniu plenarnym Konferencja
Episkopatu Polski postanowiła go oficjalnie zachować. Od pierwszych Nieszporów
Piątej Niedzieli Wielkiego Postu zasłania się krzyże i obrazy przedstawiające Mekę
Pańską. Krzyże pozostają zasłonięte do zakończenia liturgii Wielkiego Piątku, obrazy
zaś do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. W dwóch ostatnich tygodniach Wielkiego
Postu krzyże i malowidła osłaniane są więc fioletową szatą.
TRIDUUM PASCHALNE (18-20/04/2019)
Wielki Czwartek: godz.20.00-23.00, Msza św. Wieczerzy Pańskiej i adoracja
Najśw. Sakramentu.
Wielki Piątek: godz. 10:00, Droga Krzyżowa dla „2ej zmiany”; 15:00, Droga
Krzyżowa; 15:30, Liturgia Wielkiego Piątku; 17:00-23:00, adoracja
indywidualna i grup parafialnych modlitewnych (18:00, szafarze; 20:00, Róża
św. Kazimierza i Scholia HESTON; 21:30, Grupa Uwielbienia).
Wielka Sobota: godz. 09:00 – 19:00, adoracja przy Bożym Grobie; 10:00 –
18:00, sala św. Józefa, święcenie pokarmów wielkanocnych; 12:00 – 13:00,
HESTON, święcenie pokarmów wielkanocnych; 19:30, Liturgia Wielkiej
Soboty i procesja rezurekcyjna.
Niedziela Zmartwychwstania: 8.30, 10.00, 12.00, 15.00 (HESTON) i 18.00.
Poniedziałek Wielkanocny: 8.30, 10.00 i 12.00.

