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Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y 

Piêæ warunków dobrej spowiedzi 
Bóg jest mi³oœci¹, tak wielk¹, ¿e w oczach ludzkich mo¿e uchodziæ 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. Gdy spojrzymy na relacje osobowe, odnajdziemy mechanizmy pozwalaj¹ce z ³atwoœci¹ 
rozpoznaæ wyrz¹dzone z³o: najpierw pojawia siê jego œwiadomoœæ, póŸniej potrzeba staniêcia 
twarz¹ w twarz z dan¹ osob¹ i otwartego przyznania siê do pope³nionego czynu, wyznania 
¿alu, przeproszenia i – w miarê mo¿liwoœci – naprawienia wyrz¹dzonych krzywd. Je¿eli 
przeniesiemy tê sytuacjê na p³aszczyznê sakramentu pojednania, zauwa¿ymy, ¿e warunki 
dobrej spowiedzi odpowiadaj¹ tym poszczególnym etapom. 

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. 

          (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 15,1-3.11-32).

W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piœmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedzia³ im wtedy 
nastêpuj¹c¹ przypowieœæ:" Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów. M³odszy z nich rzek³ do ojca: 
»Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada«. Podzieli³ wiêc maj¹tek miêdzy nich. 
Nied³ugo potem m³odszy syn, zebrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój 
maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³ 
cierpieæ niedostatek. Poszed³ i przysta³ do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje 
pola, ¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, które jada³y œwinie, lecz nikt mu 
ich nie dawa³. Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: »Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em 
przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem: uczyñ miê 
choæby jednym z najemników«. Wybra³ siê wiêc i poszed³ do swojego ojca. A gdy by³ jeszcze daleko, 
ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ 
go. A syn rzek³ do niego: »Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien 
nazywaæ siê twoim synem«. Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug: »Przynieœcie szybko najlepsz¹ sukniê 
i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone cielê 
i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, 
a odnalaz³ siê«. I zaczêli siê bawiæ. Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³ 
blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go, co to znaczy. Ten mu rzek³: 
»Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go zdrowego«. 
Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz on 
odpowiedzia³ ojcu: »Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu; ale mnie 
nie da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który 
roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone cielê«.

Lecz on mu odpowiedzia³: »Moje dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie 
nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, 
a odnalaz³ siê«".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ONIEŒMIELONY I UJÊTY DOBROCI¥

Czêsto spotykamy siê w ¿yciu z ró¿n¹ interpretacj¹ tych samych faktów. 
Aby unikn¹æ b³êdnych wniosków, trzeba i warto szukaæ wewnêtrznej prawdy 
o wydarzeniu, osobie, postawie…. W dzisiejszej Ewangelii faryzeusze i uczeni 
w Piœmie, obserwuj¹c Jezusa, wyci¹gnêli swoje wnioski. „On nie jest œwiêtym 
cz³owiekiem. To zwyk³y grzesznik, bo brata siê z innymi grzesznikami, przyjmuje 
ich, a nawet zasiada z nimi do sto³u. ̄ aden pobo¿ny rabbi, a nawet prosty porz¹dny 
¯yd tak by nie postêpowa³”. Os¹d taki pozwala³ oskar¿ycielom nie braæ Jezusowej 
nauki na powa¿nie. I sprawa za³atwiona. Tymczasem zadawanie siê Jezusa 

z grzesznikami nie by³o pochwa³¹ czy akceptacj¹ z³a, ale przejawem mi³osiernej mi³oœci Boga wobec 
cz³owieka zagubionego i chorego na grzech. Chrystus przyszed³ na ziemiê po to, aby znaleŸæ 
grzeszników, przyj¹æ ich, ukochaæ do koñca i zdobyæ dla nieba. On akceptowa³ grzesznika, a nie jego 
wystêpki. Daj¹c odczuæ swoj¹ bliskoœæ, budowa³ mosty ku tym, których inni dawno ju¿ spisali 
na straty. Dobry pasterz, mi³osierny Samarytanin, ojciec przygarniaj¹cy marnotrawnego syna, 
to figury Boga – mi³oœnika i przyjaciela grzeszników. Tak objawi³ siê Bóg w Jezusie Chrystusie. Patrz¹c 
na Jego postawê, grzesznik czuje siê onieœmielony, lecz i ujêty dobroci¹. Zaczyna wierzyæ, 
¿e nie wszystko jest stracone i ¿e otrzyma³ od Boga now¹ szansê. I ma odwagê wróciæ, bo Bóg 
nie przestaje w niego wierzyæ.      Przedruk za „Dzieñ Pañski”
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¯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. 

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.  „G³os Ojca Pio” (nr 38/2006)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Œwieckie francuskie kalendarze wspominaj¹ dzieñ okreœlany Mi-Careme, który wyznacza po³owê 
czasu pomiêdzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem. Chrzeœcijanom ten czas wyznacza dzisiejsza, 
czwarta niedziela Wielkiego Postu – niedziela Laetare. Wyj¹tkowoœæ tej niedzieli podkreœla ró¿owy 
kolor szat liturgicznych. W dawnej polskiej tradycji nazywano j¹ „œródpoœciem” b¹dŸ „pó³poœciem”. 
Wszystko to wskazuje dobitnie, ¿e po³owa okresu paschalnego przygotowania jest ju¿ za nami. Warto 
zatem zrobiæ pewne podsumowania i zastanowiæ siê, czy post¹pi³em na drodze nawrócenia 
i przemiany oraz podj¹æ jeszcze wiêkszy wysi³ek, by dobrze wykorzystaæ prze¿ywany okres liturgiczny. 

2. Us³yszeliœmy w Ewangelii jedn¹ z najpiêkniejszych przypowieœci – przypowieœæ o mi³osiernym Ojcu. 
Bóg, jak ojciec z przypowieœci, czeka na ka¿dego z nas, pragnie naszego powrotu. Nie bójmy siê przyjœæ 
do Niego z nasz¹ s³aboœci¹ i grzechem. On codziennie na nas czeka w sakramencie pokuty 
i pojednania, by nas oczyszczaæ z grzechu i przytuliæ do swojego kochaj¹cego Serca.

3. Zapraszamy do udzia³u w nabo¿eñstwach tego okresu – w Gorzkich ¿alach, które œpiewamy w ka¿d¹ 
niedzielê po Mszy œw. o godz. 11  oraz w Drodze krzy¿owej w ka¿dy pi¹tek o godz. 17 .

4. We wtorek, 8 marca przypada Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. Pamiêtajmy w tym dniu, ale nie tylko, 
o naszych babciach, mamach, ¿onach, córkach i wnuczkach. WyraŸmy im nasz¹ ¿yczliwoœæ dobrym 
s³owem i drobnym gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nie. 

5. Wolontariusze z Parafialnego Zespo³u Caritas w dzisiejsz¹ niedzielê zbieraj¹ ofiary do puszek. 
Sk³adane przy tej okazji ofiary zasil¹ nasz oddzia³ parafialny oraz stan¹ siê wsparciem dla 
najubo¿szych ludzi z naszej parafii. Pragniemy serdecznie podziêkowaæ tym, którzy na pocz¹tku 
Wielkiego Postu w³¹czyli siê w ja³mu¿nê postn¹. Prosimy o przekazanie ja³mu¿ny do Niedzieli 
Mi³osierdzia. Chcemy j¹ symbolicznie przynieœæ w procesji z darami podczas Mszy Œwiêtej o godz. 13 .

6. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej ¿yczliwoœci i modlitwie. Zmar³ych parafian polecamy 
Bo¿emu mi³osierdziu.   Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *
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Program rekolekcji wielkopostnych  06 -09 III 2016
00 00 00 00 00 00Niedziela; Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00 30 00 00 00Poniedzia³ek, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10  (dla dzieci),12 , 17  (dla m³odzie¿y), 19 .
00 00 30 00 00 00Wtorek, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10  (dla dzieci), 16  (dla chorych), 17  (dla m³odzie¿y), 19 .

00 00 30 00 00 00Œroda, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10  (dla dzieci), 12 , 17  (dla m³odzie¿y), 19 . 

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
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