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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Jezus+a+kobieta+cudzo%C5%82o%C5%BCna&source=images&cd=&cad=rja&docid=4hVjNZIWLdA_5M&tbnid=mO4TgRRcSlfUZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dacapofoundation.com%2FSpecialInterest%2FDialTheCatholicFaith%2FFaith%26Lif
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik & Ryan Mulvey 
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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 5th Sunday of Lent 

Kids and even some adults will recite the Act 

of Contrition with a bit of uncertainty, filling 

in the shaky spots with words they think they 

heard. Some are ‘hardly sorry’ for their sins, 

while others will ‘mend my life.’ But the best 

of all was the prayer uttered by a little one: 

“And I have tested all my sins.” 

 None among us is perfect and most 

of us have done a little testing along the way. 

Through our sins - and the consequences - 

we have learned that God’s way is best. We-

We’ve suffered the agony of our failures and 

experienced the joy of being forgiven. In the 

care of God, we are restored to grace by His 

healing love.  

 We must avoid judging other people. 

No one is immune from the power of tempta-

tion and everyone sins. But who knows the 

depth or pain of another person’s struggles, 

or what temptations he or she has battled?  

 Be kind and merciful and tolerant of 

others, especially those who are close to you. 

Offer your understanding and your strength. 

Remember that God forgives as we forgive. 

Extend to others the kind of mercy and ac-

ceptance you hope to receive. 

 

Saturday, March 16, 2013  
8:00 AM + Zdzisław Bester, int. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

     Szkoły Jęz. Polskiego 

4:00 PM + Jennie Skayne (1st anniv.), int. Family 

7:00 PM + Aleksander, Maria, Karol, Anna Błaszkow,  

     int. Rodzina 

                          + Barbara Karbowska (rocz.), int. Córka Jolanta 

V Sunday of Lent, March 17, 2013 - St. Patrick’s Day  
8:00 AM + Eugeniusz i Danuta Tukiendorf,  

     int. Jerzy Cholewiński 

9:30 AM + Stanisława Pijanowski (4 anniv.), int. Family 

10:30 AM -  Gorzkie Żale III - Bitter Sorrow 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

     (Msza dziecięca)  

  + Stefania Zubrzycki 

Monday, March 18, 2013  
7:00 AM + Czesław & Maria Bacławski, int. Family 

8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Kazimiera Marecka 

Tuesday, March 19, 2013 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA  

7:00 AM + Christopher Laszczak, int. Richard & Karen Rolak 

  + Maria & Józef Łyczak, Józef Marek, Józef Pawłusiak 

8:00 AM + Józef i Stanisława Koc, int. Siostra z rodziną 

  -  O Boże błog. dla Anny, Macieja i dzieci, int. Rodzice    

7:00 PM + Erna i Józef Kotowicz, Marika Waideman,  

     int. Maria Liszkiewicz 

Wednesday, March 20, 2013  
7:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Husband   

8:00 AM + Michalina i Józef Gradek, int. Zięć 

7:00 PM -  Gorzkie Żale I - Bitter Sorrow 

Thursday, March 21, 2013  
7:00 AM + Czesława, Józef Urbaniak, Bogdan, Eugeniusz Sott 

  + Grzegorz Brzozowski, Arkadiusz Diakun 

8:00 AM + Janina Widawska, int. Wiesław Widawski z rodziną 

+ Leszek Szonert, int. Halina Parol z rodziną 

+ Marian i Stefania Ryguccy, int. Córka 

Friday, March 22, 2013  
7:00 AM + Bolesława & Franciszek Leończuk, int. Family 

6:00 PM  -  Koronka do Miłosierdzia Bożego    

6:15 PM -  Droga Krzyżowa - Stations of the Cross 

7:00 PM + Alicja Wajdemajer, int. Rodzina 

Saturday, March 23, 2013 - REKOLEKCJE - RETREAT  
8:00 AM + Józef Marciniak, int. Alicja z rodziną 

4:00 PM + Lillian Cavanaugh, int. Bernadette Zyglewicz 

7:00 PM + Wacław Chojnowski, int. Żona z rodziną 

Palm Sunday, March 24, 2013 - REKOLEKCJE - RETREAT 

8:00 AM + Jan i Franciszka Kruk, int. Córka i zięć 

9:30 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

10:30 AM -  Gorzkie Żale II - Bitter Sorrow 

11:00 AM + Józef Sadowski, int. Syn Jarosław z rodziną 

4:00 PM -  Nab. Pokutne i Spowiedź - Penitential Service
   

Scripture for the week of March 17, 2013 

17 SUN Is 43:16-21/Phil 3:8-14/ 

                  Jn 8:1-11 /Jn 11:1-45 or 11:3-7, 

   17, 20-27, 33b-45 

18 Mon Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-   

                     62 or 13:41c-62/Jn 8:12-20 

19 Tue 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/    

  Rom 4:13, 16-18, 22/ Mt 1:16, 18-21, 24a  

20 Wed  Dn 3:14-20, 91-92, 95/Jn 8:31-42 

21 Thu Gn 17:3-9/ Jn 8:51-59 

22 Fri Jer 20:10-13/ Jn 10:31-42 

23 Sat Ez 37:21-28/ Jn 11:45-56 

24 SUN Lk 19:28-40 / Is 50:4-7/ 

            Phil 2:6-11/ Lk 22:14-23:56  

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

  PARISH RETREAT.      

First collection was:     $2,171.00 

Second collection was: $1,355.00 

Catholic Appeal 2013 
Your support of the 2013 Catholic 

Appeal helps countless people of all 

ages and backgrounds through 50 

ministries of the Archdiocese of 

Boston. Thank you to all who have 

already pledged their support to the 

2013 Catholic Appeal. So far our 

parish contributed $2,975. If you 

have not yet participated in the Ap-

peal, you can make your pledge by 

completing one of the forms available at the back of the 

church or by contacting the parish office. You may also 

pledge your support to the parish campaign at 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for your 

prayers and support of this important effort. 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  MARCH 
General: Respect for Nature. That respect for nature 

may grow with the awareness that all creation is God’s 

work entrusted to human responsibility. 

Missionary Clergy. That bishops, priests, and deacons 

may be tireless messengers of the Gospel to the ends 

of the earth. 

Benedict XVI for Lent 2013 
 Essentially, everything pro-

ceeds from Love and tends towards 

Love. God’s gratuitous love is ma-

de known to us through the procla-

mation of the Gospel. If we welco-

me it with faith, we receive the first 

and indispensable contact with the 

Divine, capable of making us “fall 

in love with Love”, and then we 

dwell within this Love, we grow in 

it and we joyfully communicate it 

to others. 

 Concerning the relationship between faith and 

works of charity, there is a passage in the Letter to the 

Ephesians which provides perhaps the best account of the 

link between the two: “For by grace you have been saved 

through faith; and this is not your own doing; it is the gift 

of God; not because of works, lest anyone should boast. 

For we are his workmanship, created in Christ Jesus for 

good works, which God prepared beforehand, that we 

should walk in them” (2:8-10).  

 It can be seen here that the entire redemptive ini-

tiative comes from God, from his grace, from his forgive-

ness received in faith; but this initiative, far from limiting 

our freedom and our responsibility, is actually what ma-

kes them authentic and directs them towards works of 

charity.  

 These are not primarily the result of human effort, 

in which to take pride, but they are born of faith and they 

flow from the grace that God gives in abundance. Faith 

without works is like a tree without fruit: the two virtues 

imply one another. Lent invites us, through the traditional 

practices of the Christian life, to nourish our faith by care-

ful and extended listening to the word of God and by rece-

iving the sacraments, and at the same time to grow in cha-

rity and in love for God and neighbour, not least through 

the specific practices of fasting, penance and almsgiving. 

 4. Priority of faith, primacy of charity 

 Like any gift of God, faith and charity have their 

origin in the action of one and the same Holy Spirit (cf. 1 

Cor 13), the Spirit within us that cries out “Abba, Fa-

ther” (Gal 4:6), and makes us say: “Jesus is Lord!” (1 Cor 

12:3) and “Maranatha!” (1 Cor 16:22; Rev 22:20). 

 Faith, as gift and response, causes us to know the 

truth of Christ as Love incarnate and crucified, as full and 

perfect obedience to the Father’s will and infinite divine 

mercy towards neighbour; faith implants in hearts and 

minds the firm conviction that only this Love is able to 

conquer evil and death.  

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

V SUNDAY  OF LENT  

Parish Lenten Retreat!!!  
On Palm Sunday we will begin our 

Parish Retreat, which will be prea-

ched by Fr. Jakub Czajka from 

Kraków. We invite you to attend 

the Holy Week Masses and devo-

tions. Through participation in the 

Retreat we can gain an Absolute 

Indulgence under these conditions: 

Participation in at least 3 retreat homilies, Sacrament of 

reconciliation and Holy Communion, free from any sins 

and prayers in the intention of the Holy Father. 

 

DECEMBER 2012 
Income:     $22,314.51 
Expenses: $28,778.12 

Loss:     - $6,463.61  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=catholic+appeal+2013+boston&source=images&cd=&cad=rja&docid=aqJlz1J5qfr17M&tbnid=ubhAAAt7VGWnpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bostoncatholic.org%2FUtility%2FNews-And-Press%2FDefault.aspx&ei=7VQ2Uez_CYq30gGBlYGY
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na 

          REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 

♦ Easter Flowers donation by Rosary Society - $80; 

♦ Church donation by Jadwiga Wiktorowski - $100; 

♦ The Heritage of Our Faith donation by  

   Apolonia & Stanisław Skrzyniarz - $500;  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - MARZEC 

Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przy-

rody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dzie-

łem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.  

Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni 

byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po 

krańce ziemi. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

 Aby wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa, pomogła 

nam ukierunkować nasze życie bardziej zdecydowa-

nie na dobra wieczne.  

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski  
 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

BENEDYKT XVI - ORĘDZIE NA WIELKI POST  
 W istocie wszystko bierze począ-

tek z Miłości i zmierza do Miłości. Dar-

mową miłość Boga poznaliśmy za po-

średnictwem przesłania Ewangelii. Jeżeli 

przyjmujemy ją z wiarą, zyskujemy ten 

pierwszy i niezbędny kontakt z bosko-

ścią, który może „rozkochać nas w Miło-

ści”, abyśmy później trwali i wzrastali  

w tej Miłości, i z radością przekazywali 

ją innym.  

 Odnośnie do relacji między wiarą a uczynkami 

miłości, słowa z Listu św. Pawła do Efezjan chyba najle-

piej wyrażają ich wzajemne powiązanie: „Łaską bowiem 

jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 

lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie 

chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni  

w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg (...) 

przygotował, abyśmy je pełnili” (2, 8-10). Widać z tego, 

że cała inicjatywa zbawcza pochodzi od Boga, od Jego 

łaski, od Jego przebaczenia przyjętego w wierze; ale ta 

inicjatywa bynajmniej nie ogranicza naszej wolności  

i naszej odpowiedzialności, lecz sprawia, że zyskują au-

tentyczność i ukierunkowanie na dzieła miłosierdzia.  

 Te ostatnie nie są owocem głównie wysiłku czło-

wieka i powodem do chluby, ale rodzą się z samej wiary, 

wypływają z łaski, którą Bóg daje w obfitości. Wiara bez 

uczynków jest jak drzewo bez owoców: te dwie cnoty wy-

nikają z siebie nawzajem. Wielki Post zachęca nas wła-

śnie, poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do życia 

chrześcijańskiego, abyśmy umacniali wiarę przez uważ-

niejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego oraz udział  

w sakramentach, a zarazem, byśmy wzrastali w miłości,  

w miłości do Boga i do bliźniego, także poprzez konkret-

ne zalecenia postu, pokuty i jałmużny.  

 4. Pierwszeństwo wiary, prymat miłości 

Jak każdy dar Boży, wiara i miłość doprowadzają na no-

wo do działania jednego i tego samego Ducha Świętego, 

tego Ducha, który w nas woła: „Abba, Ojcze!”, i który 

każe nam mówić: „Panem jest Jezus!”, i „Maranatha!”. 

 Wiara, będąca darem i odpowiedzią, pozwala nam 

poznać prawdę Chrystusa jako Miłości wcielonej i ukrzy-

żowanej, pełne i doskonałe przylgnięcie do woli Ojca  

i nieskończone miłosierdzie Boże w stosunku do bliźnie-

go; wiara zaszczepia w sercu i w umyśle mocne przekona-

nie, że właśnie ta Miłość jest jedyną rzeczywistością, któ-

ra odnosi zwycięstwo nad złem i nad śmiercią.     (cdn.) 

Apel Katolicki 2013 
Rozpoczęliśmy Apel Katolicki 2013. Zebrane fundusze 

służą pomocą w realizacji wielu charytatywnych działal-

ności Archidiecezji. Hasłem tegorocznego Apelu jest: ”W 

każdym z nas jest dobry Samarytanin.” 

Celem naszej parafii w tym roku jest zebranie $17,262. Do 

tej pory zebraliśmy $2,975. Prosimy o zapoznanie się z 

ulotkami i przyniesienie wypełnionych do biura parafial-

nego albo wysłanie ich pocztą. Więcej informacji na stro-

nie www.BostonCatholicAppeal.org. Bóg zapłać za Wa-

sze wsparcie i ofiarność. 

   NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU!   

     Gorzkie Żale: Środa - 7:00 PM; 

              Niedziela - 10:30 AM; 

Droga Krzyżowa: Piątek - 6:15PM. 

   SPOWIEDŹ - 30 minut przed 

               Nabożeństwem! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE!!!  
W naszej Parafii rozpoczną się od Nie-

dzieli Palmowej. Poprowadzi je o. Jakub  

Czajka, franciszkanin z Krakowa. 

 Za udział w Rekolekcjach można 

uzyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi 

warunkami: uczestnictwo w przynajmniej 

3 Mszach i naukach rekolekcyjnych, Spo-

wiedź i Komunia święta, brak przywiąza-

nia do grzechów ciężkich, modlitwy  

w intencjach Ojca świętego. Serdecznie 

zapraszamy Wszystkich Parafian!  
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 Bardzo dobrze się stało, że kobieta, którą pochwy-
cono na cudzołóstwie, została przyprowadzona do Jezusa. 
Bo w wyniku tego spotkania, całej tej jakby się mogło zda-
wać, skomplikowanej sytuacji, znalazło się wyjście. Bardzo 
realnie starły się dwa sposoby mierzenia człowieka, jego 
postępowania - Boża miara i ludzka miara. Dlaczego są 
one aż tak różne, dlaczego ścierają się ze sobą? 
 Jakie wypływa dla nas współczesnych przesłanie  
z tej polaryzacji dwóch różnych odniesień? Jedno to, co jest 
najistotniejsze, fakt, że celem tych odniesień jest człowiek. 
W tym akurat wypadku kobieta po-
chwycona na cudzołóstwie. Zo-
baczmy, co czynią ludzie. Być mo-
że są to jej sąsiedzi, znajomi. Być 
może nawet jej klienci. Osądzają! 
Skazują! Potępiają! Nikt nie doszu-
kał się niej obrazu człowieka, który 
jest poraniony grzechem. Wszyscy 
widzieli tylko grzech, zły uczynek, 
nikt nie widział człowieka. Co robi 
Jezus, Syn Boży wystawiony na 
próbę? Jezus wypowiada jakże bo-
gate i zasadnicze słowa: Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Sło-
wa, które tak bardzo wiele mówią. Nikt z nas nie jest bez 
grzechu.   
 Wobec Boga wszyscy jesteśmy tylko grzesznikami. 
Jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Tak ciężko sobie to często 
uświadomić. Bardzo dobrze bowiem czujemy się w roli 
tych, którzy osądzają, skazują. Nie zostawiają na innych 
suchej nitki. Taką miarą mierzy człowiek. Najlepiej ukarać. 
Wyszydzić, wyśmiać. Zobaczyć grzech, nagłośnić go. Bar-
dzo często jeszcze zrobić z tego sensację i pławić się  
w tym. To takie bardzo ludzkie. Czy jednak do końca i na-
prawdę? Otóż Jezus pokazuje, że jest zupełnie inaczej.  
 W każdej sytuacji trzeba widzieć przede wszystkim 
człowieka, a potem jego grzech. Bardzo mocno jest to uwi-
docznione w dialogu z kobietą. Jezus zwraca się z miłością 
i łagodnością: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? 
Jezus prowadzi ją ku temu, co ma się za chwilę stać. Co 
jest tak ważne. Tutaj jest ta Boża miara odnoszenia się do 
człowieka, której On chce nas nauczyć. Prowadzi ją ku 
przebaczeniu. Ukazuje, że u Boga zawsze mamy szansę. 
Tą jedną jedyną szansę czasami, ale tak naprawdę, to tych 
szans, tych wyciągniętych dłoni Jezusa do nas jest co-
dziennie tak wiele. Nie są to sytuacje oderwane od życia. 
Są raczej zatopione w naszym życiu.   
 Nauka wybaczania i nie potępiania trwa cały czas. 
Co więcej, cały czas trwa lekcja nawracania. Tak jak to się 
stało w wypadku grzesznej kobiety, bo ona jest bohaterką 
tego zdarzenia. Zobaczcie, jak czuła jest jej odpowiedź i co 

dalej się z nią dzieje. A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do 
niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już 
nie grzesz. Bóg jej nie potępił, dał szansę. Dokonało się 
przebaczenie. Czy Bóg może mi przebaczyć? Bóg przeba-
czy na pewno, jeżeli jest to skrucha prawdziwa. Z człowie-
kiem gorzej, sam potrzebując przebaczenia nie zawsze 
umie zdobyć się na przebaczenie. 
 Grzeszną kobietę przyprowadzają inni, niejako na 
siłę. A Jezus! - zamiast ją przykładnie i “politycznie popraw-
nie“ napiętnować, wypomina grzechy tym, którzy ją przy-

prowadzili. A jej samej przeba-
cza. Nie, nie uznaje jej za nie-
winną, nie lekceważy jej grze-
chów, nie pomniejsza ich, ani nie 
mówi, że jej grzechy są tylko 
psychologicznymi słabostkami, 
nie twierdzi, że tak można żyć, 
bo inni - jak np. jej oskarżyciele - 
robią gorsze rzeczy. On ją od 
grzechu uwalnia przebaczeniem. 
 Pytanie zadane oskarży-
cielom: “Kto z was jest bez grze-
chu?” jest pytaniem zadanym 

każdemu z nas. A jednocześnie przywodzi na pamięć sło-
wa św. Jana: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako 
wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszel-
kiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czyni-
my Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.” (1J 1:9-10) 
 Trzeba wiele odwagi, a zarazem i pokory, by umieć 
rozpoznać i uznać swoje grzechy. Sakrament Pokuty nie 
jest masochistycznym samoudręczeniem, ale być może jest 
jedynym miejscem, gdzie staję nago w całej - nieraz bardzo 
żenującej - prawdzie o sobie. Nieraz latami całymi żyję  
w zakłamaniu i przekonaniu, że nie mam grzechów, że mój 
stan nie jest poważny, że to co robię jest w pełni usprawie-
dliwione okolicznościami i koniecznością życiową. A w rze-
czywistości jestem na dnie. Czasami nawet łatwo i z we-
wnętrzną satysfakcją oskarżam i potępiam innych, byle tyl-
ko samemu zatuszować swoje świństwa. I trzeba, aby rze-
czywiście Chrystus wypisał mi palcem “czarno na białym” 
moje grzechy. 
 Ale warto też zauważyć, że spośród wszystkich 
grzeszników, którzy się dookoła Jezusa zebrali, tylko ona 
jedna, kobieta cudzołożna odeszła usprawiedliwiona. Inni -
mimo, że Chrystus wykazał im ich grzeszność - nie skorzy-
stali z łaski nawrócenia … A ty? Czy przypadkiem nie jest 
tak, że to my potrzebujemy nawrócenia i przebaczenia, ale 
chcąc to zakryć poszukujemy grzechów, wad i sensacji na 
grzbiecie innych? Może warto skorzystać z szansy jaka 
daje nam Jezus przypominając, ze wszyscy jesteśmy słabi i 
grzeszni, bo każdy z nas potrzebuje nawrócenia! 

         V Niedziela Wielkiego Postu - Rzucanie kamieniami 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=jezus+a+kobieta+cudzolozna&source=images&cd=&cad=rja&docid=4hVjNZIWLdA_5M&tbnid=mO4TgRRcSlfUZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgostynin.blogspot.com%2F&ei=RkM_UfG9G8Wo0AHb6YG4Cg&bvm=bv.43287494,d.dmQ&psig=AFQjCNECEwA

