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OSĄDŹ MNIE, BOŻE, SPRAWIEDLIWIE  
I BROŃ MOJEJ SPRAWY PRZECIW LUDOWI NIE ZNAJĄCEMU LITOŚCI,  

WYBAW MNIE OD CZŁOWIEKA PODSTĘPNEGO I NIEGODZIWEGO,  
 TY BOWIEM, BOŻE, JESTEŚ MOJĄ UCIECZKĄ. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 43, 16-21) 

Czytanie Księgi Izajasza 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę 
przez morze i ścieżkę przez potężne 
wody; który wiódł na wyprawę wozy i 
konie, także i potężne wojsko; upadli, 
już nie powstaną, zgaśli, jak knotek 
zostali zdmuchnięci. ”Nie 
wspominajcie wydarzeń minionych, 
nie roztrząsajcie w myśli dawnych 
rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: 
pojawia się właśnie. Czyż jej nie 
poznajecie? Otworzę też drogę na 
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. 
Sławić Mnie będą zwierzęta polne, 
szakale i strusie, gdyż na pustyni 
dostarczę wody i rzek na pustkowiu, 
aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, 
który sobie utworzyłem, opowiadać 
będzie moją chwałę”. 

Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd i 4. 5. 6) 

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 
nas 
Gdy Pan odmienił los Syjonu 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości. 

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 
nas 
Mówiono wtedy między poganami: 
”Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Odmień znowu nasz los, Panie, 
jak odmieniasz strumienie na 
Południu. 

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 
nas 
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości. 
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością niosąc swoje 
snopy. 

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 
nas 



2. czytanie (Flp 3, 8-14) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Filipian 
 
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze 
względu na najwyższą wartość 
poznania Chrystusa Jezusa, Pana 
mojego. Dla Niego wyzułem się ze 
wszystkiego i uznaję to za śmieci, 
bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł 
się w Nim, nie mając mojej 
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, 
lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną 
przez wiarę w Chrystusa, 
sprawiedliwość pochodzącą od Boga, 
opartą na wierze, przez poznanie Jego: 
zarówno mocy zmartwychwstania, jak i 
udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, 
że upodabniając się do Jego śmierci, 
dojdę jakoś do pełnego powstania z 
martwych. Nie mówię, że już to 
osiągnąłem i już się stałem doskonałym, 
lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam 
zostałem zdobyty przez Chrystusa 
Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie 
samym, że już zdobyłem, ale to jedno 
czynię: zapominając o tym, co za mną, a 
wytężając siły ku temu, co przede mną, 
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku 
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę 
w Chrystusie Jezusie. 
 
 
Chwała Tobie, Królu wieków 

Nawróćcie się do Boga waszego, 
On bowiem jest łaskawy i miłosierny 

Chwała Tobie, Królu wieków 

 

Ewangelia (Łk 15, 1-3. 11-32) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o 
brzasku zjawił się znów w świątyni. 
Wszystek lud schodził się do Niego, a 
On, usiadłszy, nauczał. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietę, którą 
pochwycono na cudzołóstwie, a 
postawiwszy ją na środku, powiedzieli 
do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę 
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. Pozostał tylko Jezus i kobieta, 
stojąca na środku. Wówczas Jezus, 
podniósłszy się, rzekł do niej: 
”Niewiasto, 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”. 
   

  



ŚW. AUGUSTYN O CUDZOŁOŻNEJ KOBIECIE I ŁAGODNOŚCI PANA 

 Powiedzieli zaś to wystawiając Go na próbę, żeby mogli Go oskarżyć”. Na jakiej 
podstawie oskarżyć? Czy że niby Jego pochwycili na jakimś występku? Albo czy 
mówili, że ta kobieta w jakiś sposób była z Nim związana? Co więc znaczy: 
„wystawiali Go na próbę, żeby móc Go oskarżyć”? Zrozummy, bracia, że w Panu 
obfitowała nad miarę podziwu godna łagodność. Podziwiajmy, jak bardzo jest 
delikatny, jak bardzo jest łagodny. To o Nim przecież zostało wcześniej 
przepowiedziane: „Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, wzmocnij twoją chlubę 
i ozdobę, obfituj, idź do przodu, panuj: z powodu prawdy, łagodności i 
sprawiedliwości”. Przypasał więc prawdę jako lekarz, łagodność jako wyzwoliciel i 
sprawiedliwość jako adwokat. Prorok przepowiedział, że ze względu na to, będzie 
panował w Duchu Świętym. Gdy przemawiał, dawał poznać prawdę. Gdy nie 
podejmował działań przeciw nieprzyjaciołom, ukazywał chwałę łagodności. Gdy zaś 
nieprzyjaciele skręcali się z powodu zawiści i zazdrości o te dwie sprawy, czyli o 
prawdę i Jego łagodność, na trzecim polu, to jest w sprawiedliwości, położyli kamień, 
o który można się potknąć. Dlaczego? Ponieważ Prawo nakazywało kamienować 
cudzołożników. I z pewnością Prawo nie mogło nakazać czegoś niesprawiedliwego. 
Gdyby ktoś powiedział, coś innego niż nakazywało Prawo, zostałby potępiony jako 
człowiek niesprawiedliwy. Powiedzieli więc sobie: 'Uważają Go za prawdomównego, 
widać, że jest łagodny, musimy znaleźć oskarżenie przeciw Niemu na podstawie 
sprawiedliwości. Przedstawmy Mu kobietę złapaną na cudzołóstwie i powiedzmy, co 
na jej temat nakazało Prawo. Jeśli rozkaże ją ukamienować, straci łagodność. Jeśli 
pozwoli ją puścić, nie zachowa sprawiedliwości. Aby nie stracić łagodności – mówili 
– za którą ukochali Go ludzie, bez wątpienia powie, że należy ją puścić. W ten sposób 
znajdziemy okazję do oskarżenia i zarzucimy Mu, że przekracza Prawo, mówiąc: 
Jesteś wrogiem Prawa, udzielasz odpowiedzi przeciw Mojżeszowi, więcej nawet – 
przeciw Temu, który dał Prawo za pośrednictwem Mojżesza; winny jesteś śmierci, 
razem z tą kobietą powinieneś zostać ukamienowany’. Przy pomocy tych słów i tych 
decyzji możliwe było rozpalić zazdrość, wzmocnić oskarżenie i domagać się usilnie 
potępienia. I to przeciw komu to wszystko? Przewrotność działała przeciw prawości, 
kłamstwo przeciw prawdzie, serce zepsute przeciw sercu prawemu, głupota przeciw 
mądrości. Czy jednak możliwe było, żeby przygotowali sidła, w które jako pierwsi by 
nie wpadli? Oto Pan odpowiadając im zarówno zachował sprawiedliwość, jak i nie 
utracił łagodności. Nie pochwycili Tego, którego wystawiali na próbę, ale raczej 
autorzy próby zostali pochwyceni. 

Co więc odpowiedział Jezus Chrystus? Nie powiedział: 'Nie kamienujcie’, aby nie 
okazało się, że przemawia przeciw Prawu. Daleki zaś był od tego, żeby powiedzieć: 
'Kamienujcie!’, bowiem przyszedł nie po to, żeby zgubić to, co znalazł, ale szukać 
tego, co zgubił. Co więc odpowiedział? Zobaczcie, jak pełen był sprawiedliwości, jak 
pełen łagodności i prawdy! „Kto z was jest bez grzechu – mówi – niech pierwszy rzuci 
w nią kamieniem”. Co za mądra odpowiedź! Odsyła ich do nich samych. Stali na 
zewnątrz oskarżając, a samych siebie wewnątrz nie badali dokładnie: widzieli 



cudzołożnicę, nie dostrzegali samych siebie. (...) Czy nie na to wam wskazuje, gdy 
palcem pisze po ziemi? Prawo zostało bowiem zapisane palcem Bożym, ale zapisane 
zostało na kamieniu ze względu na ludzi twardych. Teraz natomiast Pan pisał po ziemi, 
bo szukał owocu. (…) Niech każdy z was weźmie pod uwagę samego siebie, niech 
wejdzie w głąb samego siebie, niech stanie przed trybunałem swojego umysłu, niech 
zmierzy się z własnym sumieniem, niech przymusi samego siebie do zeznań. Tam jest 
wiedza o tym, kto jest jaki: ponieważ nikt z ludzi nie wie, co jest w człowieku, tylko 
ludzki duch, który w nim jest. Gdyby powiedział: 'Nie kamienujcie cudzołożnicy’, 
dałby dowód, że jest niesprawiedliwy. Gdyby powiedział: 'Kamienujcie’, nie 
okazałby się łagodny. Niech więc powie to, co powinien powiedzieć jako zarówno 
łagodny, jak i sprawiedliwy: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem”. To jest z pewnością głos sprawiedliwości. Jakby uderzeni kijem tej 
sprawiedliwości dostrzegli samych siebie, znaleźli siebie winnymi i „jeden po drugim 
odeszli”. Pozostała tylko dwójka: bieda i miłosierdzie.  

Gdy ta kobieta została sama, gdy wszyscy odeszli, podniósł swoje oczy na kobietę. 
Słyszeliśmy głos sprawiedliwości, usłyszmy także głos miłosierdzia. Więcej nawet, 
myślę, że ta kobieta była przerażona, gdy usłyszała jak Pan mówi: „Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. (…) Spodziewała się, że zostanie 
przez Niego ukarana, skoro w Nim nie można było znaleźć grzechu. On jednak 
odepchnął jej nieprzyjaciół językiem sprawiedliwości, a podnosząc na nią spojrzenie 
łagodności, zapytał ją: „Nikt cię nie potępił?”. Odpowiedziała: „Panie, nikt”. A On: 
„I ja ciebie nie potępiam”.  

Niech więc zwróci na to uwagę człowiek, który kocha łagodność w Panu, i niech 
przelęknie się prawdy. (…) Łagodny Pan, cierpliwy Pan, miłosierny Pan, ale także 
sprawiedliwy jest Pan i prawdomówny jest Pan. (…) Wczoraj byłeś zły? Dziś bądź 
dobry. Również dzisiaj zrobiłeś coś złego? Jutro przynajmniej się zmień. Skąd wiesz, 
co przyniesie jutro?  
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele:  
Gorzkie żale w niedziele o godz. 18:00  
Droga krzyżowa w piątki o godz. 8:00, 16:00 (dla dzieci), 17:00 i 19:00.  

2. W najbliższy piątek, 8 kwietnia udamy się na rozważanie drogi krzyżowej na nasze 
osiedle. Trasa będzie taka sama jak w czasie misji świętych. Rozpoczęcie w kościele 
o godz. 19:00.  

3. Spowiedź w naszym kościele w dni powszednie od godz. 6:30 – 7:15 oraz od godz. 
17:30. Nie zostawiajmy sakramentu pokuty na ostatnie dni przed świętami. 

4. Kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu jest czynna w dni powszednie od godz. 
7:30 do 17:50.    

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  
www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


