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5 warunków dobrej spowiedzi
Bóg jest mi³oœci¹, tak wielk¹, ¿e w oczach ludzkich
mo¿e uchodziæ to za szaleñstwo. Bo czy¿ nie jest
szaleñstwem wywy¿szenie krzy¿a? I w³aœnie st¹d
wyp³ywa prawda o mi³osierdziu: Bóg wychodzi do
mnie z otwartymi ramionami i za ka¿dym razem, gdy
upadam, jest gotowy do podjêcia dialogu mi³oœci.
Dziêki temu mogê odkrywaæ zupe³nie inny wymiar
sakramentu pojednania. Uœwiadomiæ sobie, ¿e nie
znajdujê siê w s¹dzie, ale w domu Ojca, który patrzy
na mnie z mi³oœci¹. On nie jest bezkrytyczny, ale œwiadomy mojej s³aboœci, wk³ada mi pierœcieñ
na palec, zak³ada czyst¹ szatê i ka¿e przygotowaæ ucztê. Potrzeba przystêpowania do
sakramentu pojednania podyktowana jest pragnieniem nieustannego podtrzymywania
mi³osnej relacji z Bogiem – to przestrzeñ, gdzie ja jestem z Nim. Krzy¿ w konfesjonale obrazuje
istotê tego sakramentu. Czêsto wydaje siê nam, ¿e to wiemy, ale samo rozumienie
nie wystarcza. Najwa¿niejsza jest œwiadomoœæ serca. Dopiero ona sprawia, ¿e cz³owiek staje
przed kratkami konfesjona³u bez lêku. S³owo konfesjona³ pochodzi od ³aciñskiego confessio,
czyli wyznanie. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e tê czynnoœæ pojmujemy jednostronnie –
wyznajemy swoje grzechy i na tym siê koñczy. Skoro jednak w konfesjonale znajdujemy krzy¿ –
symbol najbardziej radykalnego sposobu wyra¿enia mi³oœci – spowiedŸ musi byæ tak¿e
rozumiana jako wyznanie do nas skierowane. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e sakrament
pojednania to zderzenie dwóch wyznañ: mi³oœci Jezusa i grzesznoœci cz³owieka. Kiedy
w penitencie pog³êbia siê ta œwiadomoœæ, wtedy ca³kiem inaczej prze¿ywa spowiedŸ – jest ona
odczytywana jako relacja osób.
Rachunek sumienia
To pierwszy krok spowiedzi. Od niego zale¿y nasze wyznanie, choæ nie musimy przychodziæ
na spowiedŸ z list¹ grzechów wypisanych na kartce. Rachunek sumienia powinien obejmowaæ
nie tylko nasze z³e czyny. Jezus na S¹dzie Ostatecznym nie bêdzie nas pyta³ tylko o wyrz¹dzone
przez nas z³o, ale tak¿e o dobro, którego nie spe³niliœmy. Sakrament pojednania, ten szczególny
przejaw mi³oœci Pana Boga, ma nam pomóc w podjêciu postanowienia poprawy i zmiany
postêpowania.
¯al za grzechy
Po przeprowadzeniu rachunku sumienia za pope³nione grzechy trzeba ¿a³owaæ. Jeœli ¿al
za grzechy rodzi siê z lêku przed kar¹, okreœlany jest jako niedoskona³y (doskona³y rodzi siê
ze wzglêdu na mi³oœæ Jezusa). Czêsto ¿a³ujemy z uwagi na siebie, poniewa¿ zraniony zostaje nasz
egoizm i odczuwamy dyskomfort. ¯al jednak to nie tylko kwestia naszych uczuæ, ale umiejêtnoœæ
dostrze¿enia Boga jako Osoby, jako Mi³oœci: ¯a³ujê ze wzglêdu na Ciebie, Bo¿e i równie¿
ze wzglêdu na Ciebie chcê zmieniæ moje ¿ycie.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 2, 13-25).
Zbli¿a³a siê pora Paschy ¿ydowskiej i Jezus uda³ siê do Jerozolimy. W œwi¹tyni napotka³
tych, którzy sprzedawali wo³y, baranki i go³êbie oraz siedz¹cych za sto³ami bankierów.
Wówczas sporz¹dziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzuca³ wszystkich ze œwi¹tyni, tak¿e
baranki i wo³y, porozrzuca³ monety bankierów, a sto³y powywraca³. Do tych zaœ, którzy
sprzedawali go³êbie, rzek³: «WeŸcie to st¹d, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska».
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, ¿e napisano: «Gorliwoœæ o dom Twój po¿era Mnie».
W odpowiedzi zaœ na to ¯ydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wyka¿esz siê wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: «Zburzcie tê œwi¹tyniê, a Ja
w trzech dniach wzniosê j¹ na nowo». Powiedzieli do Niego ¯ydzi: «Czterdzieœci szeœæ lat
budowano tê œwi¹tyniê, a Ty j¹ wzniesiesz w przeci¹gu trzech dni?» On zaœ mówi³
o œwi¹tyni swego cia³a. Gdy wiêc zmartwychwsta³, przypomnieli sobie uczniowie Jego,
¿e to powiedzia³, i uwierzyli Pismu i s³owu, które wyrzek³ Jezus. Kiedy zaœ przebywa³
w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu œwi¹tecznym, wielu uwierzy³o w imiê Jego, widz¹c
znaki, które czyni³. Jezus natomiast nie zwierza³ siê im, bo dobrze wszystkich zna³
i nie potrzebowa³ niczyjego œwiadectwa o cz³owieku. Sam bowiem wiedzia³, co siê kryje
w cz³owieku.
* * * * * * * * * * * *
NAUCZ NAS PE£NIÆ TWOJ¥ WOLÊ!
Dzisiejsza Liturgia S³owa przypomina nam, ¿e Bóg oczekuje od ludzi
nale¿nej Mu czci i pos³uszeñstwa zbudowanych na mi³oœci. Zawarta
w pierwszym czytaniu myœl, ¿e Bóg okazuje ³askê a¿ do tysiêcznego
pokolenia tym, którzy Go mi³uj¹ i strzeg¹ Jego przykazañ (por. Wj 20,1-17),
odnosi siê nie tylko do postawy cz³owieka wobec Prawa Bo¿ego,
ale tak¿e wobec Jezusa Chrystusa. O tym, jak¹ by³a i bywa ta postawa,
mówi¹ nam drugie czytanie (por. 1Kor 1,22-25) oraz Ewangelia (J 2,13-25).
Jezus Chrystus, Wcielony Syn Bo¿y, to ucieleœniona M¹droœæ
Przedwieczna. Jest On norm¹ nadrzêdn¹. Swoim stylem ¿ycia i treœci¹ nauki objawi³ nam
Boga, który jest mi³oœci¹. Wiara w Jezusa Chrystusa, wype³nianie tego, czego naucza³,
naœladowanie Go, to tak¿e przejaw mi³oœci do Ojca Niebieskiego, który Go pos³a³ na œwiat.
Œw. Jan ukazuje nam dziœ Chrystusa, który uczy ludzi: szacunku dla tego, co Boskie, troski
o to, by Bóg by³ obdarzany przez nich najwy¿sz¹ czci¹ i aby nale¿ycie wype³niali wolê Bo¿¹.
Œw. Pawe³ poucza nas (por. 1Kor 1,22-25), ¿e Jezus Chrystus tym, którzy s¹ Jego prawdziwymi
uczniami, objawia siê jako Zbawiciel, Bo¿a moc i Bo¿a m¹droœæ, zaœ w oczach innych jawi
siê jako zgorszenie b¹dŸ g³upstwo. Proœmy Boga, by przymna¿a³ nam wiary, abyœmy ufali
Jezusowi Chrystusowi, aby dla ka¿dego z nas Prawo Bo¿e, tak jak dla Psalmisty, by³o
pokrzepieniem duszy, ¿ebyœmy posiedli prawdziw¹ m¹droœæ.

* * * * * * * * * * * *
„B³êdn¹ drog¹ jest szukanie zawsze w³asnego powodzenia, w³asnego dobra, bez myœlenia o Panu,
bez myœlenia o rodzinie. St¹d te dwa pytania: Jaka jest moja relacja z Bogiem i jaka jest moja relacja z rodzin¹?
Bo ktoœ mo¿e wszystko zdobyæ, a na koniec zostaæ bankrutem. Bo przegra³ i jego ¿ycie to bankructwo. A przecie¿
wystawiono mu pomnik i namalowano obraz... A jednak przegra³, bo nie umia³ dobrze wybraæ miêdzy ¿yciem
a œmierci¹.”
(papie¿ Franciszek)
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5 warunków dobrej spowiedzi (c.d.)
Postanowienie poprawy
Ta czêœæ spowiedzi stanowi konsekwencjê ¿alu. Czasem wydaje siê nam, ¿e je¿eli udowodnimy
komuœ jego pogr¹¿enie w z³u, to najlepiej wyrêczymy Pana Boga. A jest wprost przeciwnie: Pan Bóg
chce dostrzegaæ w cz³owieku dobro, na którym mo¿na zbudowaæ to, co piêkne. Kap³an w konfesjonale
powinien pomóc wyzwoliæ w penitencie pragnienie budowania nowego œwiata, daæ impuls nadziei,
zostawiæ duchowy pokarm, którym mo¿na siê karmiæ po zakoñczeniu spowiedzi. Gdy cz³owiek
odkrywa, ¿e w oczach Boga nie jest przegrany, to budzi siê w nim nadzieja i pragnienie zmiany. Zaczyna
wierzyæ, ¿e mo¿e byæ inaczej.
Szczera spowiedŸ
Kolejny krok to wyznanie win. S¹ osoby, które
przychodz¹ do spowiedzi ze œwiadomoœci¹ spotkania z
Jezusem: Panie Jezu, bardzo Ciê kocham. Ostatni raz
spotka³em siê z Tob¹ miesi¹c temu. Kap³an, którego
postawi³eœ na mojej drodze, prosi³ mnie, abym zbli¿y³
siê do Ciebie poprzez lekturê 2 Listu œw. Paw³a do
Koryntian. Doœwiadczy³em wówczas namacalnego
dzia³ania S³owa Bo¿ego w konkretnym aspekcie mojego
¿ycia. Jednak w ostatnim czasie znów nie uda³o mi siê
zapanowaæ nad sob¹, nad moim u³omnoœciami, za co
chcê Ciê teraz przeprosiæ, bo wiem, ¿e w ten sposób odgrodzi³em siê od Twojej mi³oœci. Bóg przyjmuje
grzechy cz³owieka, poniewa¿ ukocha³ go tak bardzo, ¿e jest w stanie wybaczyæ wszystko, je¿eli tylko
cz³owiek potrafi siê do tego przyznaæ i prosiæ o przebaczenie.
Wielu ludzi zniechêca do spowiedzi fakt, ¿e ci¹gle musz¹ wyznawaæ te same grzechy –
powierzchowne traktowanie sakramentu pojednania powoduje, ¿e nie próbuj¹ nad sob¹ pracowaæ.
Jednym z impulsów do duchowej przemiany mo¿e byæ dla nich odpowiedŸ na pytanie o to, który
z wymienionych grzechów stanowi dla nich najwiêkszy problem. Zmusza ona do refleksji, wytr¹ca
z automatyzmu, a czêsto zapocz¹tkowuje konkretn¹ pracê. Penitentom mo¿e przeszkadzaæ równie¿
forma spowiedzi. Trzeba tutaj wspomnieæ, ¿e choæ koœció³ stanowi naturaln¹ przestrzeñ œwiêtoœci,
to sakrament pojednania wszêdzie jest tak samo wa¿ny: klêkamy przecie¿ przed Jezusem i Jemu
wyznajemy swoje grzechy – w tym wyra¿a siê duch skruszony i pokorne serce.
Zadoœæuczynienie Panu Bogu i bliŸniemu
W sakramencie pojednania nie da siê oczywiœcie pomin¹æ elementów sprawiedliwoœci i kary.
Wynika to st¹d, ¿e jest on stawaniem w prawdzie. Pokuta ma aspekt kary, ale w znaczeniu biblijnym:
Bóg mówi, ¿e tych, których kocha, karci i æwiczy. Trudno to sobie uzmys³owiæ, gdy za pokutê trzeba
odmówiæ jeden raz modlitwê „Ojcze nasz”, ale w przypadku koniecznoœci podjêcia konkretnych
dzia³añ wobec drugiej osoby taka œwiadomoœæ na pewno siê pojawi. Zawsze nale¿y pamiêtaæ,
¿e pokuta jest niewspó³mierna do z³a wyrz¹dzonego Bogu i ludziom. Je¿eli jednak jej nie odprawiamy,
oznacza to, ¿e nie ma w nas pragnienia zmiany. Trudno wtedy spodziewaæ siê, ¿e sakrament stanie siê
dla nas miejscem rozwoju duchowego. Zdarza siê czysto ekonomiczne traktowanie zadoœæuczynienia:
je¿eli ukrad³em – muszê oddaæ, je¿eli pok³óci³em siê – nale¿y przeprosiæ. Ale trzeba tak¿e pamiêtaæ,
¿e jest ono przestrzeni¹, w której mo¿na swobodnie rozwin¹æ wyobraŸniê w praktykowaniu mi³oœci!
Owocem sakramentu pojednania jest ³aska uœwiêcaj¹ca i uczynkowa. W jêzyku duchowym ³aska
oznacza mi³oœæ: komu wiele wybaczono, ten wiele ukocha³. Takie rozumienie powoduje koniecznoœæ
podjêcia konkretnej zmiany – nie chodzi o rewolucjê w ¿yciu, mo¿na zacz¹æ od drobiazgów. Sta³y
spowiednik i regularna spowiedŸ bêd¹ œrodkami pomocnymi w tym procesie – wtedy istnieje szansa
na wiêksz¹ mobilizacjê do pracy nad sob¹.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ przypada Dzieñ Kobiet. W modlitwie wiernych poleciliœmy je Panu Bogu, a po zakoñczeniu
Mszy Œwiêtej postarajmy siê, by by³ to dzieñ pe³en radoœci i mi³oœci.
2. W ramach naszego przygotowania do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem odbêd¹ siê
w naszej parafii rekolekcje wielkopostne w dniach: 15 -18 marca. Program rekolekcji wywieszono
w gablotce przykoœcielnej i zamieszczono na stronie internetowej parafii. Serdecznie zapraszamy
do udzia³u w rekolekcjach.
3. Zachêcamy do udzia³u w nabo¿eñstwach pasyjnych i nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy, a tak¿e do lektury Pisma Œwiêtego, ksi¹¿ek religijnych i prasy katolickiej, rozprowadzanej
w naszej parafii. Uczyñmy to w trosce o pog³êbienie naszej wiary i przyjaŸni z Bogiem.
Wasz Proboszcz

W ostatnim miesi¹cu:
Przyjêli Sakrament Chrztu œw. Staliœcie siê nowym stworzeniem i przyoblekliœcie siê w Chrystusa:
Amelia Karczewska, B³a¿ej Jankowski, Zofia Rogiñska, Karina Sztachañska.
Zmarli: Alfred Czapla, Alicja Ba³azy, Szczepan Bukowski, Jadwiga Chojnowska, Zofia Gawroñska.

Program rekolekcji wielkopostnych
00

00

00

00

00

00

Niedziela; Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 13 (dla dzieci), 15 (dla m³odzie¿y przed bierzmowaniem), 18 .
00
00
30
00
00
00
Poniedzia³ek, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10 (dla dzieci),12 , 17 (dla m³odzie¿y), 19 .
00
00
30
00
00
00
Wtorek, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10 (dla chorych), 12 , 17 (dla m³odzie¿y), 19 .
00
00
30
00
00
00
Œroda, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10 (dla dzieci), 12 , 17 (dla m³odzie¿y), 19 .

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Co to s¹ i jakie s¹ sakramenty?
Sakramenty s¹ widzialnymi i skutecznymi znakami ³aski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Koœcio³owi, przez
które s¹ nam udzielane ¿ycie Bo¿e i potrzebne ³aski. Mamy siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,
pokuta, namaszczenie chorych, kap³añstwo, ma³¿eñstwo.
2. Jak dziel¹ siê sakramenty Koœcio³a?
Sakramenty dziel¹ siê na:
- sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia;
- sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenie chorych);
- sakramenty s³u¿¹ce komunii i pos³aniu wiernych (sakrament œwiêceñ i ma³¿eñstwo). Obejmuj¹ one najwa¿niejsze
momenty ¿ycia chrzeœcijanina. Wszystkie sakramenty s¹ skierowane na Eucharystiê jak do swego celu.
3. Który sakrament musimy przyj¹æ, aby móc otrzymaæ inne sakramenty?
Aby otrzymaæ inne sakramenty musimy przyj¹æ sakrament chrztu.
4. Które sakramenty przyjmujemy tylko raz w ¿yciu?
Sakramenty chrztu œwiêtego, bierzmowania, kap³añstwa.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
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

