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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 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».
Osądzanie, wytykanie grzechów i potępianie nie jest sposobem na walkę ze złem. Dlatego
dla osądzania, wytykania grzechów i potępiania nie należy posługiwać się Bogiem. Kiedy
próbujemy to robić, On nie reaguje, lecz pisze palcem po ziemi. I efekt bywa taki, jak
w dzisiejszej Ewangelii, że oskarżyciele odchodzą od Jezusa, a pozostaje przy Nim grzesznica.
Tak! Potępianie ludzi z powodu zła, które czynią może łatwo oddalić nas od Boga! Na zło nie
można być obojętnym, ale nie należy z nim walczyć kamieniami. Ze złem trzeba walczyć
miłością, która "uderza" w człowieka mocno, ale go nie rani.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy nie kieruje się w życiu uprzedzeniami, dzieląc ludzi na dobrych
i złych? Czy potrafię uznać swój błąd i powiedzieć: przepraszam, pomyliłem się?
Do wykonania: W każdym spotkanym człowieku postaram się znaleźć coś dobrego
i będę mówić o dostrzeżonych pozytywnych cechach innych..
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

04.04 (poniedziałek) Wspomnienie św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora K-ła

Izydor urodził się w Sewilli około 560 roku w szlacheckiej rodzinie z Kartageny jako
młodszy brat Leandra, który również został świętym. Wychowany do życia
monastycznego, został biskupem Sewilli, zajmując miejsce brata Leandra
i kierując diecezją przez trzydzieści sześć lat. W czasie jego posługiwania nawrócili
się Wizygoci, a Kościół w Hiszpanii uzyskał nową strukturę organizacyjną. Napisał
między innymi dzieło Etymologie, kompendium ówczesnej wiedzy. Zmarł w 636

roku, a kanonizowany został w roku 1598.
05.04 (wtorek) Wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, kapłana

Święty Wincenty Ferreriusz (Ferrer) urodził się w 1350 roku Walencji (Hiszpania).
W wieku 17 lat wstąpił do dominikanów. Studiował w Walencji, w Barcelonie
i w Leridzie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1375 roku. Był nauczycielem
filozofii, przeorem dominikanów, spowiednikiem antypapieża Benedykta XII, ale
opuścił go, kiedy nie udało mu się nakłonić go do rezygnacji. W wieku 50 lat podjął
wielką misję kaznodziejską, przemierzając Europę nawoływał do pokuty.
Przemawiał na placach, gdyż żadne kościoły nie mogły pomieścić gromadzących
się tłumów, które przychodziły go słuchać. Swoją charyzmą budził zachwyt, ale
i sprzeciw. Wiódł bardzo surowy tryb życia – spał pięć godzin na twardym łożu,
resztę nocy poświęcał na modlitwę i czytanie Pisma Świętego. Rankiem wygłaszał
dwa lub trzy kazania, potem błogosławił wiernych. Przyjmował tylko jeden,
bardzo skromny posiłek, składający się zawsze z jednego dania. Często pościł i
umartwiał się biczowaniem. Zmarł w 1419 roku w Vannes, wracając z misji w
Anglii, gdzie przebywał na zaproszenie króla. Kanonizował go 3 czerwca 1455
roku papież Kalikst III.
06.04 ( środa) Wspomnienie św. Marcelego z Kartaginy, papieża, męczennika

Odbudował Kościół rzymski po prześladowaniach za cesarza Dioklecjana.
Zreorganizował administrację kościelną, duszpasterstwo i opiekę nad
cmentarzami. Zmarł w 307 roku. Z kultu Świętego Marcelego znany był Racibórz.
Na rynku miejskim stoi jego figura.

07.04 (czwartek) Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana

Jan Chrzciciel urodził się w Reims w 1651 roku, uzyskał dyplom z literatury
i filozofii, a w 1678 przyjął święcenia kapłańskie. Swoje życie poświęcił
nauczaniu ludu. W szczególności troszczył się o formację nauczycieli.
W tym celu założył zgromadzenie braci szkół chrześcijańskich, które choć
natychmiast otrzymało zatwierdzenie, spotkało się z krytyką
i przeszkodami ze strony władz świeckich i duchowieństwa. Zmarł w SaintYon w 1719 roku, został kanonizowany w roku 1900.

08.04 (piątek) Wspomnienie św. Julii Billiart, dziewicy

Urodziła się i wychowała w rolniczej rodzinie. Kiedy miała 31 lat została
sparaliżowana. Najprawdopodobniej na skutek przeciążenia kręgosłupa w czasie
pracy. Nie mogła chodzić. Nie osłabiło to jednak jej wiary i chęci niesienia pomocy
innym. W 1789 r. próbowała pomóc potrzebującym schronienia przed
rewolucjonistami księżom. Za to próbowano ją spalić, ocalił ją służący. Odbyło się
kilka ataków na jej życie, na skutek wielu ciężkich ucieczek, Julia dostała wylewu i
na jakiś czas straciła mowę. W tym czasie miała mieć objawienia ukrzyżowanego
Jezusa w towarzystwie sióstr zakonnych. Założyła instytut dla dziewcząt oraz
sierociniec. Kiedy namówiła kilka dziewcząt do złożenia ślubów czystości, zaczęła
planować powstanie zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny. Podstawowym
celem zgromadzenia było nauczanie dziewcząt. Dzięki gorliwej modlitwie do
Serca Jezusowego Julia odzyskała zdrowie w 1804 r. Zmarła 8 kwietnia 1816 r.

