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Wokó³ sakramentów
Przyjmowanie Bo¿ej mi³oœci

Sakrament pokuty jest wyjœciem Boga 
w stronê cz³owieka, jest przebaczeniem 
przede wszystkim grzechu ciê¿kiego. 
Kt o  o d ³ ¹ c z y ³  s i ê  o d  w s p ó l n o t y  
eucharystycznej, ten znajduje w tym 
sakramencie pojednanie z Bogiem 
i z Koœcio³em. Mo¿e znowu uczestniczyæ 
w ofierze Chrystusa - Mszy Œwiêtej, 
i przystêpowaæ do Sto³u Pañskiego (Komunii Œwiêtej). Sw¹ wiarê 
w przebaczaj¹c¹ mi³oœæ Boga okazuje grzesznikowi wspólnota wierz¹cych, 
wychodz¹c mu zawsze naprzeciw z pojednaniem i otuch¹. Sakrament pokuty 
jest znakiem, ¿e Bóg nigdy nie opuszcza cz³owieka, lecz zawsze otwiera 
przed nim drogê powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23). Co wiêcej, pozostaje 
przy nim nawet wtedy, gdy cz³owiek od Niego siê odwraca. W sakramencie tym 
Pan Bóg nie tylko wielkodusznie przebacza cz³owiekowi winy, lecz przekreœla je 
raz na zawsze. Co wiêcej: Ewangelia œw. £ukasza przekazuje nam s³owa Jezusa: 
,,W niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego grzesznika, który siê nawraca, 
ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych" (£k 15, 7). Wiedz¹c o tym, 
³atwiej jest pozbyæ siê zahamowañ, które wielu z nas powstrzymuj¹ 
od wyznania grzechów.

Gotowoœæ wierz¹cego do zerwania z grzechem i do nawrócenia nazywana 
jest postaw¹ pokutn¹. Wyra¿a siê ona w wielu formach, z których 
najwa¿niejszymi s¹ post, modlitwa i ja³mu¿na. Postawy takie chrzeœcijanie 
praktykuj¹ przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu, jak równie¿ w ka¿dy 
pi¹tek, który w Koœciele jest dniem pokuty. 

*   *   *   *   *   *
Grzech jest niepos³uszeñstwem cz³owieka, który nie uznaje – aktem 

swej wolnoœci – panowania Boga w swym ¿yciu, przynajmniej 
w okreœlonym momencie, kiedy przekracza Jego prawo. (Jan Pawe³ II)
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1, 29-39).

Jezus po wyjœciu z synagogi przyszed³ z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 
Teœciowa zaœ Szymona le¿a³a w gor¹czce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszed³ do niej 
i podniós³ j¹ uj¹wszy za rêkê, tak i¿ gor¹czka j¹ opuœci³a. A ona im us³ugiwa³a. Z nastaniem 
wieczora, gdy s³oñce zasz³o, przynosili do Niego wszystkich chorych i opêtanych; i ca³e 
miasto by³o zebrane u drzwi. Uzdrowi³ wielu dotkniêtych rozmaitymi chorobami i wiele 
z³ych duchów wyrzuci³, lecz nie pozwala³ z³ym duchom mówiæ, poniewa¿ wiedzia³y, kim On 
jest. Nad ranem, gdy jeszcze by³o ciemno, wsta³, wyszed³ i uda³ siê na miejsce pustynne, 
i tam siê modli³. Poœpieszy³ za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleŸli, powiedzieli 
Mu: Wszyscy Ciê szukaj¹. Lecz On rzek³ do nich: PójdŸmy gdzie indziej, do s¹siednich 
miejscowoœci, abym i tam móg³ nauczaæ, bo na to wyszed³em. I chodzi³ po ca³ej Galilei, 
nauczaj¹c w ich synagogach i wyrzucaj¹c z³e duchy.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ROZSZERZYÆ SERCE NA WSZYSTKICH

Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy siê, ¿e Jezus poszukiwany by³ 
przez wszystkich w Kafarnaum i ¿e nie da³ siê zatrzymaæ w tej 
miejscowoœci, lecz poszed³ dalej, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê oraz 
uzdrawiaæ innych w Galilei. Naœladowanie Jezusa wymaga od nas 
postawy otwartoœci wobec ka¿dego. „W œwiecie niejako roz³o¿onym 
na czêœci i chorym na specjalizacjê” – naucza Benedykt XVI – „kap³an 
winien pozostaæ cz³owiekiem ca³oœci, cz³owiekiem, który podtrzymuje 
cz³owieczeñstwo od wewn¹trz (...), tym kto ma byæ (...) wszystkim 
dla wszystkich”. Dobry Bóg bowiem nie ogranicza siê do jakiejœ jednej 

wybranej kategorii osób, lecz „sprawia, ¿e s³oñce wschodzi nad z³ymi i dobrymi (...), 
a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45). Ka¿dy, kto choæ trochê 
doœwiadczy³ mi³oœci Chrystusa, dla której nie ma granic, winien sobie czêsto zadawaæ 
pytanie: co czyniê, aby jak najwiêkszej liczbie osób pomóc zbli¿yæ siê do Jezusa? 
Przezwyciê¿ajmy wiêc nasze ograniczenia, w które wt³aczaj¹ nas przyzwyczajenia, 
specjalizacje zawodowe, opinie, schematy kulturowe itp., by na podobieñstwo 
doskona³ego naœladowcy Chrystusa, œw. Paw³a, stawaæ siê „wszystkim dla wszystkich”. 
Otwierajmy nasze serca na nieskoñczon¹ mi³oœæ Boga i rozszerzajmy je na innych, by ich 
pozyskaæ dla Chrystusa. Niech przynaglaj¹ nas do tego otwarte dla wszystkich ramiona 
Chrystusa, który da³ siê ukrzy¿owaæ za ka¿dego bez wyj¹tku.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Ojcowie musz¹ byæ cierpliwi. Ile¿ razy nie pozostaje nic innego, jak czekaæ; modliæ siê 

i czekaæ z cierpliwoœci¹, ³agodnoœci¹, wielkodusznoœci¹, mi³osierdziem. Dobry ojciec umie 
czekaæ i przebaczaæ z g³êbi serca. Oczywiœcie umie te¿ stanowczo upomnieæ, bo nie chodzi 
o ojca s³abego, uleg³ego, sentymentalnego. Ojciec, który umie upomnieæ bez upokarzania, 
to ten sam, który umie chroniæ nie szczêdz¹c siebie. S³ysza³em kiedyœ, jak podczas jakiegoœ 
spotkania rodzinnego ojciec stwierdzi³: «Ja czasem muszê sprawiæ lanie dzieciom, ale nigdy 
nie bijê po twarzy, by ich nie poni¿yæ». To piêkne, bo ma wyczucie godnoœci. Jeœli ma ukaraæ, 
to robi to odpowiednio i idzie dalej”. (papie¿ Franciszek)
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Przyjmowanie Bo¿ej mi³oœci  (c.d.)
Postawa pokuty uzdalnia wierz¹cego do przyst¹pienia i korzystania z sakramentu pokuty 

i pojednania.
• Sakrament pojednania obejmuje dwa jednakowo wa¿ne elementy: "z jednej strony akty 

cz³owieka [penitenta], który nawraca siê pod dzia³aniem Ducha Œwiêtego, i rozgrzeszenia kap³ana, 
który w imiê Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grzechów i ustala sposób zadoœæuczynienia" 
za pope³nione grzechy. Udzielaniu tego sakramentu towarzysz¹ akty, gesty penitenta prosz¹cego 
o udzielenie przebaczenia grzechów. Aktami tymi s¹: staranny rachunek sumienia;

• ¿al (lub skrucha), który jest doskona³y, gdy jego Ÿród³em jest mi³oœæ Boga, lub niedoskona³y, jeœli 
opiera siê na innych motywach, i zawiera postanowienie niegrzeszenia wiêcej. ¯al jest dzie³em 
Ducha Bo¿ego i zwi¹zany jest z wiar¹ w dobroæ Boga. To zaufanie uzdalnia cz³owieka 
do uœwiadomienia sobie w³asnej winy, do uznania jej za grzech i do odwrócenia siê od niej;

• spowiedŸ, która polega na wyznaniu grzechów wobec kap³ana;
• zadoœæuczynienie b¹dŸ wype³nienie pewnych aktów pokutnych, które spowiednik nak³ada 

na penitenta, by naprawi³ szkody wyrz¹dzone przez grzech. Do pokuty nale¿y gotowoœæ 
naprawienia, w miarê mo¿noœci, wyrz¹dzonej krzywdy.

Do tego, by chrzeœcijanin godnie móg³ przyj¹æ sakrament pokuty, niezbêdne jest wyznanie przez 
penitenta wszystkich grzechów œmiertelnych, których jest œwiadomy. Znaj¹c wielkoœæ i wagê tego 
sakramentu Koœció³ zobowi¹zuje te¿ wszystkich wiernych, by przynajmniej raz w roku wyznali swoje 
grzechy ciê¿kie, jak równie¿ by je wyznali przed ka¿dym przyst¹pieniem do Komunii Œwiêtej. 
Natomiast nie jest konieczne wyznawanie grzechów powszednich, chocia¿ Koœció³ bardzo to zaleca.

Przy korzystaniu z sakramentu pokuty trzeba pamiêtaæ, ¿e wiêksz¹ 
od dok³adnoœci cz³owieka wyznaj¹cego swe grzechy jest mi³oœæ Boga, 
który "najpe³niej objawia swoj¹ wszechmoc w ³asce przebaczenia". Tak jak 
tej przebaczaj¹cej mi³oœci doznawali najbli¿si Jezusa: Aposto³owie Piotr i 
Pawe³, jawnogrzesznica czy paralityk, tak te¿ otrzymuj¹ j¹ wszyscy, których 
szafarz sakramentu - kap³an - zapewnia, ¿e w imieniu Trójjedynego Boga 
przez pos³ugê Koœcio³a udziela odpuszczenia grzechów. Zapewnienie 
o takim odpuszczeniu grzechu zawiera wa¿n¹ dla chrzeœcijan prawdê: 
Chrystus nie chce darowaæ grzechów bez udzia³u Koœcio³a, tak jak Koœció³ 
nie mo¿e niczego czyniæ bez Chrystusa. Dlatego te¿ otrzymane od Chrystusa 
za poœrednictwem Koœcio³a sakramentalne przebaczenie grzechów jedna 
grzesznika zarówno z Bogiem, jak i Koœcio³em; przywraca mu jednoœæ 
i przyjaŸñ z Bogiem oraz udziela ³aski. Mo¿na wiêc mówiæ o prawdziwym 
duchowym zmartwychwstaniu cz³owieka, któremu przywrócona zostaje 
utracona przez grzech godnoœæ dziecka Bo¿ego.

W sakramencie tym grzesznik odzyskuje utracon¹ przyjaŸñ z Bogiem, a tak¿e darowanie 
zaci¹gniêtych przez pope³niony grzech kar doczesnych. Nie bez znaczenia jest te¿ otrzymany pokój 
i pogoda sumienia niezbêdne do walki z grzechem. W koñcu uzyskuje równie¿ pojednanie 
z Koœcio³em, poniewa¿ przez grzech naruszy³ lub zerwa³ wspólnotê bratersk¹ miêdzy ochrzczonymi. 
Darowanie kar bêd¹cych skutkiem grzechu nazywane jest w jêzyku koœcielnym odpustem. Polega 
on na darowaniu przez Boga kar doczesnych "za grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy. Dostêpuje go 
chrzeœcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okreœlonymi warunkami, 
za poœrednictwem Koœcio³a, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadoœæuczynienie ze skarbca zas³ug Chrystusa i œwiêtych. Odpust jest cz¹stkowy albo 
zupe³ny zale¿nie od tego, czy od kary doczesnej nale¿nej za grzechy uwalnia w czêœci czy w ca³oœci. 
Odpusty mog¹ byæ udzielane ¿ywym lub zmar³ym. Odpusty mog¹ zyskiwaæ wierz¹cy przez czyny 
mi³oœci, przez modlitwê oraz inne uczynki pokutne.
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Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
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Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
00

00

1. Jutro na Mszy Œw. o godz. 18  – Rozpoczn¹ siê w naszej parafii Rekolekcje 
Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Œwiêtym. Odbywaæ siê bêd¹ w cyklu tygodniowym 
w poniedzia³ki – przez 9 tygodni. Zapraszamy do udzia³u w tych rekolekcjach. Wiêcej 
szczegó³ów na temat formy rekolekcji na pierwszym spotkaniu. 

 2. W œrodê – wspomnienie Marii Panny z Lourdes i Œwiatowy Dzieñ Chorego.  Msza Œwiêta 
dla chorych i osób w podesz³ym wieku o godz. 18

3. W sobotê – œwiêto œwiêtych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy. 
Przypomina nam ono obowi¹zek modlitwy za narody Europy, aby pozosta³y wierne swym 
chrzeœcijañskim korzeniom. Równie¿ w sobotê przypada wspomnienie œw. Walentego, 
patrona osób chorych psychicznie i zakochanych. Starajmy siê pamiêtaæ o nich 
w modlitwie i codziennym postêpowaniu nacechowanym ¿yczliwoœci¹.

4. Za tydzieñ – szósta niedziela w ci¹gu roku i rozpoczêcie Tygodnia Modlitw o TrzeŸwoœæ 
Narodu. 

  Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 10 lutego – œw. Scholastyka, dziewica, siostra œw. Benedykta z Nursji we W³oszech. 
¯y³a na prze³omie V i VI wieku;
• w sobotê, 14 lutego – Cyryl i Metody;
• w sobotê, 14 lutego – œw. Walenty.

Niech wszyscy, którzy uciekaj¹ siê do nich w potrzebie, doœwiadcz¹ b³ogos³awionych skutków 
ich orêdownictwa u Boga.

W ostatnim miesi¹cu:

Przyjêli Sakrament Chrztu œw. Staliœcie siê nowym stworzeniem i przyoblekliœcie siê w Chrystusa:
Emil Skoczeñ, Wiktor Podsiad³o, Zuzanna Nierwiñska, Paulina O³dakowska, Amelia Karczewska.

Zmarli: Józef Œledziewski, Adam Dro¿yner, Eugeniusz Wiktor Za³êcki, Danuta Helena Wiszowata, 
Jerzy Kuzia, El¿bieta Kazimiera Szymañska, Maria Eugenia Laudyñska, Jaros³aw Janusz Skrodzki, 
Czes³aw Kojro, Leszek Rydzewski, Czes³awa Bruliñska, Halina Stanis³awa Dêbowska.
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