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       LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Iz 43,16-21); (Flp 3,8-14); Psalm: (126) 

 

Ewangelia wg św. Jana (8,1-11) 

 

ROZWAŻNIA O SŁOWIE BOŻYM 

„I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz.” 

Przyprowadzają do Jezusa kobietę, którą „dopiero co pochwycono 

na cudzołóstwie”, i czekają na Jego wyrok. Nie chodzi tu o kobietę, 

ale o próbę, test, „aby mieli o co Go oskarżyć”. Jezus ogłasza taki 

wyrok: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 

kamieniem”. Po kolei odchodzą. Dokonał się pierwszy akt 

nawrócenia. Dostrzegli swoje grzechy. Kobieta stojąca na środku 

otarła się o śmierć. Bo „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23). W 

Chrystusie rozpoznaje swojego Wybawiciela i Pana. Jezus zabrał jej 

grzech i wziął na siebie zapłatę śmierci, a ją przywrócił do życia. 

 

http://www.czarze.parafia.net.pl/


NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO 
W ów pamiętny piątek, 25 marca 2022, obchodziliśmy uroczystość 

Zwiastowania NMP, oddając hołd Maryi za zupełne Jej poddanie się woli 

Boga. Skąd wiemy, jaka jest wola Boża? Musimy pytać Stwórcę i czekać Jego 

odpowiedzi. Odpowiedź kryje się w przykazaniach: przykazaniu miłości i w 

Dekalogu, w Credo, Ojcze nasz, w przykazaniach kościelnych, w nauce o 

moralności i powinnościach względem Boga, ojczyzny i bliźnich, w uczciwości 

względem  samego siebie, która pomaga widzieć mnie z moimi potrzebami, 

talentami, prawami i ograniczeniami. Kiedy rozważamy tajemnicę 

zwiastowania, myśli krążą między słowami: „Niech mi się stanie według słowa 

Twego” Maryi, a „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba” 

Danuty „Inki” Siedzikówny. Maryja i Inka odkryły Ich życie i można 

powiedzieć o nich coś pewnego. Nasze życie jest z reguły niedopełnione i 

niejasne, i czym jest, dopiero się okaże. „Według Twego słowa” i „jak trzeba” 

– to jest to samo. Obie rozpoznawały właściwą dla siebie drogę. Żadna z nich 

nie wiedziała, co nastąpi jutro. Nikt z nas nie zna woli Bożej na dziś czy jutro. 

Nie jest słuszne uznawać, że to co się dzieje w naszym życiu, jest bezpośrednio 

z woli Bożej. A co z naszymi wyborami, decyzjami, prawami natury? 

Tłumaczenie wolą Bożą braku odpowiedzialnej kontroli nad życiem osobistym, 

małżeńskim i rodzinnym jest swoistym bluźnierstwem. Głoszeniem kłamstwa 

o Bogu. Duch zstąpił na każdego z nas i w razie potrzeby nas osłania. Męstwo 

i ufność kształtują  się w podejmowaniu decyzji, które tu i teraz po ludzku 

rozeznają jako słuszne i jedyne.  W każdej konkretnej sytuacji należy 

postępować inaczej, stosownie do własnych sił i dobra mojego i ludzi mi 

powierzonych. Rozeznawanie woli Bożej nie podlega ani na biernym 

poddawaniu się biegowi zdarzeń, ani na przyjmowaniu pierwszej myśli, która 

nam przyjdzie na modlitwie jako głosu samego Boga. Nie jest nim podążanie 

za swoimi pragnieniami tylko dlatego, że zostały „omodlone”. Rozeznanie woli 

Bożej to podążanie za tym, co w mojej sytuacji, w danym momencie, miejscu 

i okolicznościach jawi się jako obiektywnie słuszne i skuteczne. 

To umiejętność kierowania się rozumem oświeconym przez Ducha Świętego. 

Wiara niech będzie siłą do działania pewnego, zdecydowanego i z ufnością, że 

w ostateczności Bóg wyprowadzi z tego dobro. 



ŚW. NIKODEM 

Faryzeusz, który bronił Jezusa 

 

Nic nie wiadomo o młodości Nikodema, jedynie 

Ewangelia wg św. Jana mówi, że był jednym 

z pierwszych wpływowych Żydów, którzy przyjęli 

nauki Chrystusa. Nikodem był faryzeuszem i ważną 

postacią w społeczności żydowskiej. Poruszały go 

słowa Chrystusa, zdawał jednak sobie sprawę z 

ryzyka, na jakie narażali się Jego zwolennicy. 

Pojawienie się tak znanego faryzeusza, jak Nikodem, 

w towarzystwie tego „rewolucyjnego kaznodziei z 

Nazaretu” wywołałoby szczególne poruszenie w Jerozolimie. Dlatego 

Nikodem widywał się z Jezusem potajemnie. Podczas jednego z takich spotkań 

Jezus powiedział: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale życie 

wieczne miał” (J 3,16). 

Kiedy wzrosła popularność Jezusa Chrystusa, wielu Żydów poczuło się 

zagrożonych. Przyprowadzili więc Go do Sanhedrynu, żydowskiej instytucji 

religijno – sądowniczej, który miał przeprowadzić proces. Kiedy stało się jasne, 

że Sanhedryn zamierza skazać Chrystusa bez uczciwego procesu, Nikodem 

przybył do sądu i zapytał: „Czyż prawo nasze potępia człowieka, zanim się go 

przesłucha i zbada, co czyni?”  (J 7,51). 

Po ukrzyżowaniu Jezusa Nikodem i Józef z Arymatei przygotowali Jego 

pogrzeb. Józef był także faryzeuszem, który podążał za Jezusem. Zgodnie 

z żydowskim zwyczajem namaścili ciało Jezusa kosztownym aloesem i mirrą, 

przyniesionymi przez Nikodema. 

O Nikodemie nie ma więcej żadnych wzmianek w Piśmie Świętym, jedynie 

niektóre późniejsze źródła podają, że zginął śmiercią męczeńską. 

 BOŻE, MODLIMY SIĘ DO CIEBIE ZA TYCH, KTÓRZY JAK 

ŚW. NIKODEM MAJĄ ODWAGĘ PRZYZNAĆ SIĘ DO SWOICH 

BŁĘDÓW, SZUKAĆ SPRAWIEDLIWOŚCI I BRONIĆ PRAW 

BLIŹNIEGO BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI. AMEN. 



GRZECHY LUDZKOŚCI (2) 

A B O R C J A! 

Przeżyłam w swoim życiu grozę kilku poronień. Nie mogłam mieć dzieci. Rak 

trzonu macicy wisiał nade mną jak wyrok wybuchu bomby atomowej. Oboje 

pragnęliśmy DZIECKA. Każda jego utrata wpychała nas w przepaść 

rozczarowań, niechęci do dalszego życia i w depresję. Tylko wiara i wsparcie 

miłujących ludzi pozwoliło wypływać na powierzchnię. Dlatego nie potrafię 

zrozumieć kobiet, które chcą aborcji. Dlaczego podejmowane są decyzje aż tak 

przerażające? Ta, która powinna być samą miłością broniącą małego człowieka 

i jego życie, staje się morderczynią. 

O kobietach z relacji telewizyjnych, które „walczą” o to by prawem było 

decydowanie o „swoim brzuchu”, wiemy wszyscy. Nie mam śmiałości napisać 

więcej o tym okrutnym grzechu ludzkości. Chcę tylko uczulić Czytelników na 

fakt, że każdy, kto popiera ten bestialski akt i dokonuje go, odwraca się do Boga 

plecami. Jego serce skamieniało i nie ma w nim Miłości. Św. Jan Paweł II w 

Radomiu, 4 VI 1991 roku przedstawił ten grzech z całą jego ohydą i ironią:  

Do ofiar ludzkiego okrucieństwa dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: 

nienarodzonych, bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna 

matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się 

narodzą. A przecież już miały to życie, rozwijały się pod sercem swych matek, 

nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się 

faktem, te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bronić. Trudno wyobrazić 

sobie dramat straszliwszy w swej ludzkiej wymowie. Kto ma prawo powiedzieć: 

„Wolno zabijać”, nawet: „Trzeba zabijać” tam, gdzie trzeba najbardziej 

chronić i pomagać życiu? Nie zabijaj, ale chroń życie, chroń zdrowie i szanuj 

godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od 

poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie 

zabijaj, ale przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży – zwłaszcza jeśli jest to 

twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z 

radością przyjęli swoje dziecko, które – po ludzku biorąc – uważają, że 

pojawiło się nie w porę. 

 

 



    SPOWIEDŹ.  POKUTA. 

Musimy zrozumieć, co w życiu 

chrześcijańskim oznacza pokuta. Pokuta 

sakramentalna nie jest warunkiem odpuszczania 

grzechów, nie jest zapłatą za nie, ponieważ doskonałą 

zapłatą za wszystkie grzechy świata była śmierć 

Chrystusa. Ponieważ jesteśmy stworzeniami 

obdarzonymi wolną wolą, nasza odpowiedź na Jego 

ofiarę ma znaczenie. Jeżeli kochamy Chrystusa, nie 

możemy wykazywać się ignorancją wobec Jego cierpienia. Miłość do Jezusa 

powoduje, że chcemy trwać w bliskości z Ukrzyżowanym. Człowiek, który ma 

świadomość, że został odkupiony przez wielką miłość wyrażoną ogromnym 

cierpieniem, nie zostanie obojętny wobec śmierci naszego Pana. Postawa 

pokuty to przylgnięcie do Jego męki. To świadomość własnej grzeszności i 

świadomość miłości Jezusa do nas jako do grzeszników. Tylko taka postawa 

umożliwia osobiste nawrócenie i skierowanie się ku świętości. 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO o pokucie: 

„Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo 

zróżnicowanych formach. Pismo Święte i ojcowie Kościoła kładą nacisk 

szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i pokutę. Wyrażają one nawrócenie 

w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok radykalnego 

oczyszczenia, jakiego dokonuje chrzest lub męczeństwo, wymienia się jako 

środek otrzymania przebaczenia grzechów: wysiłki podejmowane w celu 

pojednania się z bliźnim, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźniego, 

wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która <zakrywa wiele 

grzechów>. Nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez czyny 

pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i 

prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, 

rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, 

znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty 

jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem”. 

 

 



C A Ł U N   T U R Y Ń S K I 

PASJA CHRYSTUSA WEDUG CAŁUNU 

 

PRZYBICIE DO KRZYŻA 

Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej 

strony, pośrodku zaś Jezusa (J 19,18) 

Ślady na powierzchni Całunu 

1. Rany na lewym nadgarstku.  2. Rany na czole.  3. Rany spowodowane przez 

cierniową koronę.  4. Sińce odciśnięte przez patibulum. 

5. Skutek napraw materiału wykonanych przez siostry klaryski z Chambery. 

6. Ślady biczowania.  7. Zwęglenia materiału po pożarze z 1532 r. 

8. Rana w prawej stopie.   9. Naciek spowodowany przez wodę.  

10. Rana w boku.   11. Zagięcia materiału.  12. Odciski prawej stopy i pięty. 

Na Całunie widoczne są obfite skrzepy krwi w okolicy nadgarstka. To 

pozostałości ran po gwoździach. W tym miejscu budowa anatomiczna dłoni 

gwarantuje utrzymanie ciężaru ciała wiszącego na krzyżu. Tędy przebiega też 

nerw pośrodkowy, którego zranienie powoduje niewyobrażalny ból. 

Prawdopodobnie jego uszkodzenie było przyczyną przykurczu kciuków. Na 

Całunie są one niewidoczne, schowane za pozostałymi czterema palcami. 

Nogi Pana Jezusa zostały przybite jednym gwoździem. Najpierw przeszedł on 

przez stopę lewą, a potem przez prawą. Aby to było możliwe, tę drugą 

zwichnięto w stawie skokowym. 



Ślad obfitego krwawienia wyznacza także miejsce eliptycznej rany zadanej 

przez żołnierza włócznią w prawy bok nieżyjącego już Pana Jezusa. Ostrze 

włóczni przeszło pomiędzy piątym a szóstym żebrem. Z wnętrza wylała się 

krew, a potem osocze – płyn podobny do wody.  



SPOWIEDŹ 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 
 

Powyższy temat powinien znajdować się w samym 

centrum naszego życia w okresie Wielkiego Postu. Sakrament 

pokuty i pojednania jest niezwykłym darem dla ludu Bożego. 

To spotkanie z przebaczającą Miłością, która podnosi nas z 

naszych upadków i wzmacnia nas Bożą łaską – tylko 

dzięki temu możemy cieszyć się pełnia życia dzieci 

Bożych. Musimy jednak poprawnie rozumieć, czym ów 

sakrament jest oraz mieć głęboką świadomość, dlaczego 

tak bardzo go potrzebujemy. 

Największym grzechem współczesności jest 

utrata świadomości grzechu. Dlaczego tak jest? Pan Jezus 

powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto 

idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” 

(J 8,12). Bliskość Chrystusa oświeca życie osoby wierzącej. Serce człowieka 

można porównać do ciemnego pokoju. Zapalona w nim świeczka daje małe 

światło. A kiedy włączymy w nim reflektor, to zobaczymy drobinki kurzu w 

powietrzu. Jeśli ich wcześniej nie dostrzegaliśmy, to nie znaczy, że kurz nie 

istniał. Brud był. Brakowało odpowiedniego światła. Tak jest z sercem 

niepraktykującego katolika. 

Grzech jest ściśle związany ze złem – grzech warunkuje zło. 

Niedostrzeganie go wynika z nieznajomości naszej natury. Wiele osób zagłusza 

świadomość grzechu. Jak z nim walczyć? 

Wystarczy stanąć w prawdzie. Sami z siebie mamy tylko nicość 

i grzech, a zasługujemy jedynie na gniew Boży i piekło. Takiemu poglądowi 

przeciwstawia się nauka Kościoła, w której centralne miejsce zajmuje Boże 

miłosierdzie. Potrzebujemy stanąć w prawdzie, ażeby dostrzec swoje grzechy i 

przyznać się do nich – ale stajemy przed miłosiernym Bogiem, który uwalnia 

nas od przygnębienia i nie pozwoli, abyśmy pogrążyli się w otchłani 

samooskarżeń. Miłosierdzie Boże jest większe niż nasz grzech, nasze słabości 

i wady. Taka jest perspektywa chrześcijan. 



DLA MŁODYCH – NIESPODZIANKA – 

WYPEŁNIANKA 

Tekst dobrze znanej modlitwy ma 10 pustych miejsc. Kto zna 

MODLITWĘ PAŃSKĄ nie będzie miał kłopotów 

z wypełnieniem jej poprawnymi wyrazami. Te wyrazy są 

połową drogi do sukcesu. Następnie należy wypisać oznaczone 

kolejnymi numerkami wyrazy. W ten sposób utworzone dwa 

zdania stanowią rozwiązanie wypełnianki.  

 

1…… NASZ, KTÓRYŚ 8…… W NIEBIE, 

ŚWIĘC SIĘ IMIĘ TWOJE, 

PRZYJDŹ 9…… 10…….,BĄDŹ WOLA TWOJA,  

JAKO W NIEBIE, TAK I 6…… 7…… . 

4…… NASZEGO POWSZEDNIEGO 2…… 3…… 5…… ; 

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, 

JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WIOWAJCOM; 

I NIEWÓDŹ NAS NA POKUSZENIE, 

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. 

AMEN. 

ZDANIE PIERWSZE: 

 

……….   ………..   ……….   ……….   ……….. . 

 

ZDANIE DRUGIE 

 

……….   ……….   ……….   ……….   ………. . 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

 

CIAG DALSZY O CUKRZYCOWEJ DIECIE 

PIECZONY FILET Z DORSZA Z SAŁATĄ I POMIDORAMI 

KOKTAJLOWYMI 

Składniki: *150 g filetu z dorsza * 1 łyżka soku z cytryny * duża garść 

dowolnej sałaty lub mieszanki sałat * 100 g kolorowych pomidorków 

koktajlowych * 1 łyżeczka oliwy extra virgin * cząstka cytryny * sól i biały 

pieprz do smaku * 1 łyżeczka oleju * listki pietruszki do dekoracji.  

Wykonanie: Rybę umyć i osuszyć, a następnie skropić sokiem z cytryny, 

posypać solą i mielonym białym pieprzem i odstawić na godzinę do lodówki. 

Następnie ułożyć rybę na folii aluminiowej, skropić olejem, szczelnie zawinąć 

w folię i piec 30 minut w temperaturze 180 ℃.  

Sałatę umyć i osuszyć listki. Pomidorki koktajlowe umyć i przekroić na 

połówki. Ułożyć na talerz sałatę i pomidorki, skropić sokiem z cytryny i oliwą, 

posolić i popieprzyć do smaku. 

Dorsza wyjąć z piekarnika i delikatnie przełożyć na talerz. Całość udekorować 

cząstką cytryny i listkami pietruszki. 

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

 Dorsz to produkt 

wysokobiałkowy, a takie 

pokarmy nie wpływają na 

podwyższenie stężenia glukozy 

we krwi. Najzdrowszym sposobem przyrządzania ryb jest 

pieczenie, grillowanie, gotowanie we wrzątku i duszenie. 
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