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SKŁADKA INWESTYCYJNA

Św. Łukasz mówi o czterech błogosławieństwach, które dotyczą ubogich, głodujących, płaczących i prześladowanych.
W istocie wszystkie te kategorie oznaczają ubogich materialnie lub duchowo. Jezus oczywiście „nie konsekruje ubóstwa” (A. Pronzato). Ideałem nie jest samo ubóstwo, ale
miłość do ubogich. Słowo ubodzy w języku greckim i hebrajskim oznacza tych, którzy nie mają niczego, nawet własnego
domu, czyli żebraków, nędzarzy, opuszczonych, biednych
w sensie materialnym. W języku biblijnym biednym jest również człowiek, który nie ma większego znaczenia czy wpływu
we wspólnocie czy społeczeństwie. Nikt się z nim nie liczy,
nie interesuje, nie honoruje go, nie poważa. Jest lekceważony, pomijany, niejednokrotnie pogardzany. Jest to człowiek
po ludzku przegrany i bez jakiejkolwiek szansy życiowej. Jednak pomimo tego jest wewnętrznie scalony i ufny. Oparciem
i pewnością ludzi ubogich w duchu jest Bóg, Jego dobroć
i miłosierdzie.
Po błogosławieństwach następują cztery biada. Biada bogaczom, sytym, śmiejącym się i pysznym. W zasadzie wszystkie biada można sprowadzić do bogactwa. Bogactwo jest
niebezpieczne, gdyż ogranicza cały horyzont życia do teraźniejszości. Zamyka w sobie samym i uniemożliwia dostrzeganie potrzeb innych. Pochłania człowieka maksymalnie i zasłania Boga. Bogaty w swojej krótkowzroczności staje się niewolnikiem rzeczy.
Jezus nie przekreśla bogactwa ani tym bardziej ludzi bogatych. Chce tylko, byśmy zrozumieli niebezpieczeństwo związane z bogactwem, nabrali do niego dystansu i podporządkowali go służbie Bogu (i ludziom, zwłaszcza najbiedniejszym). Zamiast bogactw doczesnych, powinniśmy raczej
starać się być bogatym przed Bogiem. Więcej uwagi poświęcać dzieleniu się swoimi dobrami niż gromadzeniu. A. de
Saint-Exupery twierdzi, że smak podzielonego chleba nie ma
sobie równego w całym świecie. A Jezus mówi do swoich
uczniów: Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Spraw-

Od początku 2020 roku wprowadzona została w naszej parafii tzw. składka inwestycyjna. Nie jest to żadna dodatkowa
zbiórka, ale jedna taca w miesiącu. Najbliższa taka składka
będzie za tydzień, czyli 20.02.

cie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany
w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze
(Łk 12,32).
Które z błogosławieństw jest mi najbliższe? A które jest dla
mnie najtrudniejsze w realizacji w codziennym życiu? Czy
doświadczam na co dzień błogosławieństwa Boga? Czy jestem błogosławiony, szczęśliwy? Czy sam jestem dla innych
błogosławieństwem?
Stanisław Biel SJ
Za: deon.pl

Zasady składki inwestycyjnej
1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc.
3. Wysokość – dowolna.
4. Formy wpłat do wyboru:
• na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682). Wpłaty są ewidencjonowane
w parafii i dają możliwość odliczeń podatkowych. Niezbędnym jest określenie w tytule wpłaty/przelewu, iż jest to darowizna na cele kultu religijnego (składka inwestycyjna).
• na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym
podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca, którego składka dotyczy. Wpłaty te są również ewidencjonowane w parafii, ale nie dają możliwości odliczeń
podatkowych.
• na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia – są ewidencjonowane zbiorczo i nie dają możliwości odliczeń podatkowych.
5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji
darczyńców jest prowadzone przez Radę Ekonomiczną
parafii. W okresach półrocznych w biuletynie parafialnym
publikowana jest wysokość wpływów z tej składki oraz jej
wydatkowania.
6. Przeznaczenie środków:
• Dotąd finansowaliśmy z tej składki: pierwszy dźwiękoszczelny konfesjonał, a także wykonanie rzeźby św. Jana
Pawła II i okładzin kamiennych wokół oraz wprowadzenie
figury wraz z relikwiami Ojca Świętego do naszego kościoła.
• Pozostałe środki są zbierane na wkład własny do otrzymanej dotacji NFOŚiGW na termomodernizację kościoła, wymianę świetlików w dachu i witraży.
• W dalszej kolejności planujemy także inne duże remonty.
• Kolejność realizacji tych i innych zadań będzie zależała od
wysokości wpływów oraz pojawiających się innych pilnych
potrzeb. Zawsze na bieżąco informujemy nie tylko o wysokości składki i jej przeznaczeniu, ale także co w danej chwili
jest ważniejsze i możliwe, a co musimy odłożyć na później.
Serdecznie dziękujemy za życzliwość parafian i gości i za
każdą złożoną ofiarę.
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza Parafii
ks. Proboszcz

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 14.02
06:30 Za Parafian
06:30 + Piotr Starowicz (od córki Anety)
07:00 O pokój duszy dla Andrzeja Wyspiańskiego i zmarłych
z rodziny
07:00 W intencji ofiarodawców, którzy wspomagają leczenie Stasia Kaupasa
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę MB dla ks. Jana w 40. rocznicę święceń
kapłańskich
18:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
WTOREK 15.02
06:30 + Anna, + Walenty, + Maria Baran
06:30 + Jan, Maria Sikora, + Bartłomiej, + Maria Kosoniowie
07:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
08:00 + Wincenty i żona Władysława
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Władysława Kula (od córek)
ŚRODA 16.02
06:30 + Lucyna Szczepara (od dyrekcji i pracowników CKZIU
w Niepołomicach)
06:30 + Jerzy Bogacz – 2. rocznica śmierci, + Maria Leśniak
07:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
07:00 + Józef, Władysław Padło
08:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 17.02
06:30 + Honorata Karaś – 1. rocznica śmierci
07:00 + Józefa Florek
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 + Aniela Sobczyk – 3. rocznica śmierci, mąż Marian,
Honorata i Franciszek Gurbiel
PIĄTEK 18.02
06:30 + Adam Sztorc – 6. rocznica śmierci
06:30 + Jerzy
07:00 + Andrzej Poręba (od Marii Ogorzałek)
07:00 + Emilia, + Franciszek Grysztarów
08:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych
w naszym kościele
18:30 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
18:30 + Zofia Kamysz
SOBOTA 19.02
06:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Marii i opiekę MB dla całej rodziny
07:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Sabiny
07:00 + Tadeusz Sałas (od syna Marka z rodziną)
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
08:00 + Stefania Klimek – 12. rocznica śmierci, Adam Mądro –
4. rocznica śmierci
08:00 + Maria Pasyk (od chrześnicy Krystyny Młynarczyk
z rodziną z Zamieścia)
08:00 + Rozalia Michalska (od Haliny Sieczki)
18:30 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
NIEDZIELA 20.02
06:30 Za Parafian
08:00 + Bogusław Romański – msza gregoriańska
09:30 + Piotr Modesan w 4. rocznicę śmierci, + babcia, ojciec,
siostra i zmarli z rodziny
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Grażyny Więcek w 70.
rocznicę urodzin
11:00 Rezerwacja
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog.
i opiekę MB dla Łukasza w 40. rocznicę urodzin oraz
o błog. dla całej rodziny (od chrzestnego)
17:00 + Kazimierz Burek – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Jankiewicz – 7. rocznica śmierci
20:30 + Halina i Wacław oraz zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.

 Gościmy

dziś w naszej parafii Kamila Radzimowskiego,
grającego na duduku ormiańskim sprzed 3 tys. lat. Przy
głównym wyjściu z kościoła jest możliwość nabycia płyty
CD z utworami artysty.

 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga zwraca się z prośbą
o przekazanie 1% podatku. Dzięki tak pozyskanym środkom Klub może doposażyć sekcje w sprzęt sportowy.
Nr KRS można znaleźć na ulotkach przy wejściu do
kościoła i na stronie internetowej klubu. W tych trudnych
dla każdego czasach Klub będzie bardzo wdzięczny za
każdą złotówkę.

 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga ogłasza nabór do sekcji
gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki
korekcyjnej. Zapisy we wtorek 15 lutego w godz. 16:00–
17:00 w małej sali gimnastycznej oraz w poniedziałek
i środę (14 i 16 luty) w godz. od 16:00 do 18:00 w biurze
Klubu.

 Za

tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka na tacę,
jak co miesiąc, przeznaczona będzie na parafialne inwestycje.

 Również

w przyszłą niedzielę będzie możliwość nabycia
przy kościele miodu.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszej parafianki, która
w ostatnim czasie odeszła do wieczności. Jest to śp. Maria
Lepiarska (l. 92) z ul. Opolskiej 15.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA :
PONIEDZIAŁEK 14.02
Święto świętych Cyryla,
mnicha, i Metodego,
biskupa, patronów
Europy
Dz 13,46–49; Ps 117;
Łk 10,1–9
WTOREK 15.02
Jk 1,12–18; Ps 94;
Mk 8,14–21
ŚRODA 16.02

Jk 1,19–27; Ps 15;
Mk 8,22–26
CZWARTEK 17.02
Jk 2,1–9; Ps 34; Mk 8,27–33

PIĄTEK 18.02
Jk 2,14–24.26;
Ps 112;
Mk 8,34–9,1
SOBOTA 19.02

Jk 3,1–10;
Ps 12;
Mk 9,2–13
NIEDZIELA 20.02

1 Sm 26,2.7–9.12–13.22–23;
Ps 103;
1 Kor 15,45–49;
Łk 6,27–38

Ferie u św. Jadwigi
Za nami ferie szkolne, a wraz z nimi kolejne cykle zajęć organizowanych dla dzieci przez nasz Parafialny Klub Sportowy
Jadwiga. Od początku istnienia klubu prowadzone były
w okresach wakacyjnych otwarte zajęcia sportowe, natomiast od kilku lat z myślą o dzieciach pozostających w mieście funkcjonują „Ferie z Jadwigą”, zarówno w zimie, jak
i podczas letnich wakacji zapewniające całodzienną rozrywkę
i opiekę.
Troszkę statystyki
W tym roku w dwóch 5-dniowych turnusach (od poniedziałku
do piątku) brało udział odpowiednio – 9 i 17 dzieci, w większości pomiędzy 8. a 10. rokiem życia, ale także kilkoro 5latków; pół na pół dziewczynki i chłopcy. Wiele dzieci z klubu
albo ze szkoły św. Jadwigi, która od początku współpracuje
z klubem w organizacji ferii, użyczając sal szkolnych i sprzętu.
Przychodziły też dzieci z terenu parafii oraz np. wnuki naszych parafian, mieszkające już gdzie indziej.
Program „Ferii z Jadwigą”
…to zasadniczo: codziennie zajęcia sportowe i codziennie
jakaś atrakcja. Na dzień dobry trochę ruchu, potem drugie
śniadanie. Po nim zajęcia plastyczne, obiad, a po obiedzie
różnego rodzaju rozrywki. Zajęcia prowadzą trenerzy klubowi, głównie p. Ewa Chwała, ale angażowani bywają też fachowcy z zewnątrz, przyjeżdżający z własnym profesjonalnym sprzętem. Tak było np. z warsztatami chemicznymi,
prowadzonymi przez firmę Chemical Word, nie po raz pierwszy zresztą. Uczestnicy robili a to mydełka, a to gluty, a to
nawet jakieś wybuchy – ale widać niegroźne, skoro kościół
i okoliczne budynki stoją nienaruszone. Innego dnia bliskie
sąsiedztwo ścianki wspinaczkowej w Fortecy dostarczyło
dzieciarni dwugodzinnej frajdy. Korzystano również z tablic
multimedialnych w szkole, wyświetlane były filmy; na 1. turnusie Dzień Babci i Dziadka dał okazję do artystycznego sporządzania laurek.
Wycieczki
Duże utrudnienie stanowi częsta niemożliwość wyjścia
z dziećmi na zewnątrz, spowodowana alertami pogodowymi
lub złą jakością powietrza. Udała się jednak wyprawa do Galerii Bronowice, gdzie na warsztatach organizowanych przez
ASP dzieci poznawały różne techniki malarskie starożytnego
Egiptu; planowana jest wystawa wykonanych wówczas prac.
Z kolei w lecie, kiedy przynajmniej ze smogiem nie ma problemów, podopieczni Jadwigi byli m.in. w ZOO, na warsztatach lepienia pierogów, a także w Parku Wodnym, ale nie na
basenie, gdzie trudno byłoby opiekunom ogarnąć bezpiecznie
młodociany żywioł, lecz… na warsztatach robienia pizzy
w tamtejszej restauracji.
W mundurze
Od początku funkcjonowania „Ferii z Jadwigą”, których główną organizatorką jest p. Ewelina Harmata, dobrze układała
się współpraca klubu z jednostką straży pożarnej na ul. Wyki
oraz Komendą Miejską Policji na ul. Siemiradzkiego. Podczas
wizyty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej strażacy przybliżali
małym gościom swoją pracę, dzieci miały możliwość obejrzeBIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień,
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

nia samochodów, sprzętu, no i zadania, jak to dzieci potrafią,
60 pytań na minutę. Przy tej okazji odbywał się też kurs
pierwszej pomocy. Z kolei policjanci demonstrowali swój specjalny samochód techniczny zawierający laboratorium; dzieci
mogły oglądać odczynniki, komputery, uczyły się zdejmować
odciski palców, a także spotykały się z policyjnymi psamiratownikami. W ciągu ostatnich dwóch lat wejście do straży
i komendy było niemożliwe, ale przynajmniej dwóch lub
trzech funkcjonariuszy policji przyjeżdżało do parafii z niezawodnymi pieskami albo jakimś atrakcyjnym radiowozem,
przeprowadzając przy okazji szkolenie z zasad ruchu, bezpieczeństwa, a także opowiadając o ryzykownych zachowaniach, o zapobieganiu alkoholizmowi czy narkomanii. Zarówno policjanci, jak strażacy są bardzo sympatyczni i chętni do
wpółpracy – a zresztą pewnie ci duzi chłopcy bawią się przy
tym nie gorzej od małych.
Zdrowy ruch dla wszystkich
Niezależnie od „Ferii z Jadwigą” odbywają się po południu
(w godz. 16–18, również od poniedziałku do piątku) otwarte
zajęcia sportowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Codziennie w obu salach gimnastycznych gromadziło się, a raczej kłębiło ponad 20 osób, od maluchów do nastolatków, nawet ze szkoły ponadpodstawowej. Zostawały
też częściowo dzieci z turnusu, kiedy jeszcze za mało miały
gry w piłkę. Oczywiście to nie tylko ulubiona piłka, ale i tenis
stołowy, i różne zabawy ruchowe. Odbyła się nawet olimpiada sportowa – może prolog do tej w Pekinie? Uczestnicy
otrzymali nagrody, słodycze, medale.
To, co niestety niezbędne…
Otwarte zajęcia sportowe, organizowane od początku istnienia PKS Jadwiga, są – w przeciwieństwie do „Ferii z Jadwigą”
– bezpłatne; odbywają się również w lecie, od początku wakacji szkolnych do połowy sierpnia. Natomiast opłata za
„Ferie” (2 turnusy zimą, 3 latem) pokrywa ok. 80% ich kosztów. Reszta oraz cały koszt zajęć sportowych opłacana jest z pieniędzy przekazywanych naszemu klubowi
w ramach 1% podatku. Dlatego i w tym roku klub liczy na
tę formę wsparcia, tym bardziej że nowe prawo podatkowe
może znacząco zmniejszyć wpływy z 1%. A przecież uśmiech
i zdrowie dzieci są dla nas wszystkich bezcenne!
M.Sz.

Dobre słowo
Gdy ktoś zaweźmie się przeciwko nam, przeciwstawmy
jego nienawiści miłość i modlitwę.
św. Augustyn

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Moledndys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pon.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Chrystus na Krowodrzy
Niezatarty ślad. Rozważanie lutowe
Przychodzimy do Ciebie, Boże, w ten zimowy wieczór, aby
trwać w Twojej obecności, wpatrywać się w Ciebie ukrytego
w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy, aby odpocząć
i doświadczyć ogromu Twojej miłości. Ty dajesz nam tak wiele, my chcemy ofiarować Ci chociaż odrobinę swojego czasu.
Duchu Święty, otwieraj nasze serca na piękno Bożej obecności w Najświętszym Sakramencie. Wycisz nasze myśli, zabierz
to wszystko, co nas rozprasza i uzdolnij do słuchania głosu
Boga w nas. Ukazuj nam ogrom Twojego miłosierdzia i ucz
nas naśladować Ciebie w miłości.

Jezus natomiast 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!” (J 8,1–11).
Faryzeusze przyprowadzili do Jezusa nauczającego w świątyni jawnogrzesznicę. Zrobili to, aby wezwać Go do wydania
wyroku na nią. Ta próba sprowokowania Jezusa jest kolejnym przykładem Jego konfliktu z faryzeuszami.
Kobieta z pewnością była winna zarzucanego jej czynu, została przecież schwytana na cudzołóstwie. Nie mogła jednak
popełnić tego grzechu sama. Gdzie więc był mężczyzna,
z którym zgrzeszyła? Jak to się stało, że jego nie postawiono
pod sąd? Wydaje się, że faryzeuszom nie zależało na sprawiedliwym osądzeniu winnych, a jedynie na sprowokowaniu
Jezusa, aby móc skrytykować Jego odpowiedź. Dla uczonych
w Piśmie nie liczył się los pojmanej kobiety, była dla nich jedynie narzędziem, środkiem do tego, aby wystawić na próbę
Jezusa. Uczeni w Piśmie wiedzieli, że gdyby Jezus ją uniewinnił, sprzeciwiłby się prawu żydowskiemu, gdyby zaś wydał na
nią wyrok, postąpiłby wbrew prawu rzymskiemu.
Faryzeusze patrzą na kobietę cudzołożną z wyższością, czują
się lepsi od niej, bo przestrzegają prawa, nie zostali przyłapani na przestępstwie. Jak często ja patrzę na innych z wyższością? Jak często czuję się lepszym od tych, których grzechy
wychodzą na światło dzienne? Jak łatwo jest mi potępić ludzi,
o których czytam na pierwszych stronach gazet czy w internecie? Jak łatwo wydaję wyrok na słabych, zagubionych, na
tych, których życie wydaje się być nieuporządkowane? Jak
łatwo przychodzi mi pouczanie, stawianie siebie w pozycji
wyższości? Grzechy, które są jawne, o których wiedzą inni
wydają nam się często gorsze od tego, co dzieje się w zaciszu naszych domów, w skrytości serc. Nie zauważamy tego, że nienawidzimy, że obmawiamy, pozostajemy obojętni.
Faryzeusze powołując się na Prawo usprawiedliwiają nim
swoją surowość. Jak często zasłaniając się troską o innych
plotkuję, obmawiam, krytykuję i osądzam?
Jezus nie chciał konfrontacji z uczonymi w Piśmie. Podczas
gdy oni wystawiali Go na próbę, On zachował spokój. Nie
angażował się w polemikę, nie próbował przedstawiać swoich

racji. Znał serca faryzeuszy i wiedział, że nie zależy im na
sprawiedliwości, a jedynie na znalezieniu argumentów przeciwko Niemu. Nie wiemy, co Jezus pisał palcem na ziemi. Nie
jest to jednak najistotniejsze. Być może chodziło jedynie
o pokazanie, że nie interesuje się tym, co o kobiecie mówią
faryzeusze. Tak jak nie interesuje Go, co o mnie mówią inni,
bo On zna głębię mojego serca i prawdę o mnie.
Jezus uświadamia uczonym w Piśmie, że także oni nie są bez
winy. Daje im szansę przyznania się do własnej słabości, do
stanięcia w prawdzie i przyjęcia z pokorą, że oni również są
grzesznikami. Żaden z zebranych nie miał odwagi rzucić
w kobietę kamieniem, wziąć na siebie odpowiedzialności za
jej skazanie i postawić siebie w pozycji Boga, bo tylko On jest
bez grzechu.
Czy mam świadomość swojej grzeszności? Czy nie porównuję
się z innymi, żeby wykazać, że są gorsi ode mnie, nieco się
usprawiedliwić? Czy nie towarzyszy mi przekonanie, że przecież żyję przyzwoicie, nie popełniłem żadnego przestępstwa,
więc nie mam sobie nic do zarzucenia? Czy mam w sobie
pragnienie ciągłego dążenia do nawrócenia, przemiany serca
we współpracy z Bogiem?
Na końcu rozważanej sceny Jezus pozostaje sam na sam
z kobietą. Dopiero wtedy zwraca się wprost do niej, nawiązuje z nią dialog. Do tej pory nikt jej o nic nie pytał. Dla faryzeuszy ona się w całym wydarzeniu najmniej liczyła. Słowa I Ja
ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz! przywodzą na myśl sakrament pokuty, w którym doświadczamy
niezwykłej łaski przebaczenia. Chrystus potępia grzech, ale
nie grzesznika.
Czy trudno jest mi zrozumieć logikę Bożego miłosierdzia, Jego nieustanną gotowość do przebaczania? Jak często wydaję
wyrok na innych, ale także na siebie? Zapominam o tym, że
nie jestem ideałem, bo idealny jest tylko Bóg. Zapominam, że
sam nie mogę się zbawić, że zbawienie jest łaską. Niezależnie
od tego, co o sobie myślimy, jak źli się sobie wydajemy, miłosierdzie Jezusa zawsze jest większe niż nasze grzechy. Jego
miłosierdzie nie jest jednak pobłażliwością, lecz wynika ze
zrozumienia ułomności ludzkiej natury. Jezus nie potępia jawnogrzesznicy, ale wzywa ją do nawrócenia, przemiany serca.
Daje jej kolejną szansę, tak samo, jak daje ją nam, kiedy
przychodzimy do Niego skruszeni w sakramencie pokuty. Bóg
jest nieskończenie cierpliwy. Oczekuje nas i przebacza, wciąż
na nowo.
Dziękuję Ci, Panie, że tak często dajesz mi doświadczyć ogromu Twojego miłosierdzia. Dziękuję Ci za to, że mi ufasz i wierzysz we mnie pomimo tego, że ranię Cię moimi grzechami.
Boże, który nie męczysz się nieustannym przebaczaniem,
uzdolnij mnie do naśladowania Ciebie w miłości do człowieka.
Naucz mnie potępiać grzech, ale nie grzesznika. Pomóż mi
spoglądać na innych tak, jak Ty na nich patrzysz, bez wydawania wyroków, ale z miłością i pragnieniem dobra. Ucz mnie
przebaczającego miłosierdzia.
Wiola Hajduk
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