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Drugie przykazanie koœcielne: „Przynajmniej raz
w roku przyst¹piæ do sakramentu pokuty”
Podczas wizyty w P³ocku, 7 czerwca 1991 r., Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II mówi³: „Nie zapominajmy, ¿e pieni¹dz, bogactwo i ró¿ne
wygody tego œwiata przemijaj¹. Osoba ludzka jest wa¿niejsza ni¿
rzeczy, a dusza jest wa¿niejsza ni¿ cia³o”. W trosce o nasz¹ duszê,
o osi¹gniêcie ¿ycia wiecznego i ogl¹danie Boga twarz¹ w twarz
Koœció³, jak bardzo zatroskana matka zobowi¹zuje swoje dzieci
w drugim przykazaniu koœcielnym, by przynajmniej raz w roku
pojedna³y siê z Bogiem i ludŸmi w sakramencie pokuty. Katechizm
Koœcio³a Katolickiego stwierdza, ¿e drugie przykazanie koœcielne
„zapewnia przygotowanie do Eucharystii przez przyjêcie
sakramentu pojednania, który jest kontynuacj¹ dzie³a nawrócenia
i przebaczenia, zapocz¹tkowanego na chrzcie”. Jest tu wyraŸne
odwo³anie siê do Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym czytamy:
„Ka¿dy wierny, po osi¹gniêciu wieku rozeznania, przynajmniej raz
w roku winien wyznaæ wiernie wszystkie swoje grzechy ciê¿kie”. Stwierdzenie, ¿e do sakramentu
pokuty nale¿y przyst¹piæ „przynajmniej raz w roku” nale¿y rozumieæ jako wyznaczenie pewnej
nieprzekraczalnej granicy, koniecznego minimum, a nie wystarczaj¹cej normy, przy której
zastosowaniu wszystko ju¿ jest w porz¹dku. Czêsta spowiedŸ pomaga w rozwoju duchowym,
zwiêksza wra¿liwoœæ wewnêtrzn¹ oraz otwartoœæ na dzia³anie Ducha Œwiêtego. By lepiej zrozumieæ
ducha drugiego przykazania koœcielnego, nale¿y siêgn¹æ do historii. Praktyka pokutna istnieje
w Koœciele od dawna. Ma ona swój pocz¹tek i Ÿród³o w zdarzeniach opisanych w Ewangelii.
W historii Koœcio³a zmienia³y siê formy pokuty. Gdy chrzeœcijanin pope³ni³ grzech ciê¿ki, móg³
dost¹piæ jego odpuszczenia przez wyznanie go przed zwierzchnikiem gminy chrzeœcijañskiej
i wype³nienie pokuty. Na czas pe³nienia pokuty by³ wykluczony ze spo³ecznoœci koœcielnej, potem
zaœ ponownie zostawa³ do niej przyjmowany. Owo wykluczenie ze spo³ecznoœci i przyjêcie do grona
pokutników po³¹czone z nak³adaniem szat pokutnych i posypywaniem g³owy popio³em
nastêpowa³o kilka tygodni przed Wielkanoc¹. Faza koñcowa mia³a miejsce w Wielki Czwartek albo
w Wielk¹ Sobotê. Praktyka pokuty publicznej przetrwa³a a¿ do po³owy œredniowiecza.
Na prze³omie I i II tysi¹clecia ust¹pi³a ona spowiedzi regularnej i element pokuty zredukowany
zosta³ do pokuty sakramentalnej. Sobór Lateraneñski IV w 1215 r. zobowi¹za³ chrzeœcijan
do wyznawania grzechów przynajmniej jeden raz w roku. Sformu³owano wówczas obowi¹zek
odbywania corocznej spowiedzi przed w³asnym kap³anem, albo za jego pozwoleniem przed innym
kap³anem oraz nakaz przyjmowania Komunii œw. w okresie wielkanocnym. W pierwszym okresie
dziejów Koœcio³a w sakramencie pojednania zosta³ wyakcentowany element samej pokuty czyli
zadoœæuczynienie za grzechy; st¹d sakrament ten nazywano wtedy pokut¹. W œredniowieczu punkt
ciê¿koœci przesun¹³ siê na wyznanie grzechów przed kap³anem, co uwa¿ano za najwa¿niejsze
i najtrudniejsze; dlatego ten sakrament nazwano spowiedzi¹. Dzisiaj nie rezygnuj¹c z tych
elementów, trzeba bardziej ni¿ dawniej uwzglêdniæ spo³eczny charakter pokuty.
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 14, 23-29).
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê,
a Ojciec mój umi³uje go, i przyjdziemy do niego, i bêdziemy w nim przebywaæ. Kto Mnie nie mi³uje,
ten nie zachowuje s³ów moich. A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie pos³a³,
Ojca. To wam powiedzia³em przebywaj¹c wœród was. A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec
poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedzia³em. Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak jak daje œwiat, Ja wam dajê.
Niech siê nie trwo¿y serce wasze ani siê nie lêka. S³yszeliœcie, ¿e wam powiedzia³em: Odchodzê
i przyjdê znów do was. Gdybyœcie Mnie mi³owali, rozradowalibyœcie siê, ¿e idê do Ojca, bo Ojciec
wiêkszy jest ode Mnie. A teraz powiedzia³em wam o tym, zanim to nast¹pi, abyœcie uwierzyli,
gdy siê to stanie.
* * * * * * * * * * * *
NIEROZERWALNA WIÊ – DUCH ŒWIÊTY I MY
Jezus nie zostawia nas w naszych konfliktach i rozdarciach. Jako ludzie
toczymy ró¿ne walki i zmagania – ze sob¹, w sobie, z innymi. A On posy³a
nam Ducha, dziêki któremu przez te konflikty – paradoksalnie – jesteœmy
bli¿ej Prawdy.
Jak widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, poró¿nienia zdarza³y siê
ju¿ w Koœciele pierwotnym. Koœció³ jednak siê nie rozpad³, przeciwnie,
w decyzjach i postanowieniach pojawi³ siê Duch Œwiêty, a przez Niego
wszystko zaczê³o iœæ w dobrym kierunku: „Postanowiliœmy bowiem, Duch
Œwiêty i my”. Ta jednoœæ aposto³ów z Duchem Œwiêtym pozwala im byæ
fundamentem wiary, dlatego w drugim czytaniu s³yszymy: „A mur Miasta
ma dwanaœcie warstw fundamentu, a na nich dwanaœcie imion dwunastu
Aposto³ów Baranka”. Zatem fundamentem naszej wiary jest nauka aposto³ów, bo istnieje ta
nierozerwalna wiêŸ: „Duch Œwiêty i my”. W³aœnie tego Ducha nieustannie w Koœciele wzywamy
i zapraszamy, poniewa¿ rodz¹ce siê we wspólnocie spory wewnêtrzne i zewnêtrzne rozbijaj¹ nas,
wprowadzaj¹ zamêt i niepokój. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii s³yszymy o wzajemnym powi¹zaniu
obecnoœci Ducha z pokojem, który daje nam Jezus: „A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec
poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedzia³em. Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak, jak daje œwiat, Ja wam dajê”.
Wzywajmy wiêc Ducha Œwiêtego, ilekroæ w naszych wewnêtrznych czy zewnêtrznych konfliktach
zawodzi nasza ludzka m¹droœæ i pojawia siê zamêt. On poprowadzi nas w dobr¹ stronê i zaprowadzi
pokój.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ do nastolatków: mi³oœæ jest czymœ piêknym, to droga do szczêœcia
Papie¿ podkreœli³, ¿e prawdziwy przyjaciel Jezusa wyró¿nia siê zasadniczo konkretn¹ mi³oœci¹ jaœniej¹c¹
w jego ¿yciu. Zachêca³, by pójœæ do Jego szko³y, która jest szko³¹ ¿ycia, aby nauczyæ siê mi³owania.
„Przede wszystkim, kochaæ jest rzecz¹ piêkn¹, jest drog¹ do bycia szczêœliwym. Ale nie jest to ³atwe, jest
wymagaj¹ce, kosztuje wiele wysi³ku. Pomyœlmy na przyk³ad o tym, jak otrzymujemy prezent: czyni nas to
szczêœliwymi, ale by przygotowaæ ten dar osoby hojne poœwiêci³y czas i wysi³ek, i w ten sposób, obdarzaj¹c
nas czymœ, da³y nam te¿ nieco z samych siebie, coœ czego potrafi³y siê wyrzec. Pomyœlmy tak¿e o darze, jaki
uczynili wam rodzice i animatorzy, pozwalaj¹c wam przybyæ do Rzymu na ten poœwiêcony wam Jubileusz.
Zaplanowali to, zorganizowali, przygotowali dla was wszystko, a to daje im radoœæ, nawet jeœli zrezygnowali
mo¿e z jakieœ w³asnej podró¿y. To jest konkret mi³oœci. Mi³oœæ znaczy bowiem dawaæ, nie tylko coœ
materialnego, ale coœ z samych siebie: swój czas, swoj¹ przyjaŸñ, swoje zdolnoœci” – podkreœli³ Franciszek.
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Drugie przykazanie koœcielne... (dokoñczenie ze str. 1)
Chrzeœcijanie wezwani s¹ przez Boga do œwiêtoœci. Jej pocz¹tkiem jest radykalne nawrócenie. Zaczyna siê
ono od uznania w³asnej grzesznoœci. „Ten, kto wyznaje swoje grzechy – uczy œw. Augustyn – ju¿ dzia³a razem
z Bogiem. Bóg os¹dza twoje grzechy; jeœli ty tak¿e je os¹dzasz, jednoczysz siê z Bogiem” Zapamiêtajmy:
Sakrament pokuty zosta³ ustanowiony wówczas, gdy Chrystus przekaza³ Aposto³om w³adzê odpuszczenia
grzechów. Koœció³ dla dobra swoich dzieci poleci³ przystêpowanie do niego przynajmniej raz w roku, by
mo¿na by³o w okresie wielkanocnym przyj¹æ Komuniê œw. i radowaæ siê w pe³ni tajemnic¹
Zmartwychwstania Pana.
Trzecie przykazanie koœcielne: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj¹æ
Komuniê Œwiêt¹”
Jan Pawe³ II w „Liœcie do dzieci” napisa³: „niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez
w¹tpienia Pierwsza Komunia Œwiêta”. Ze wzruszeniem wspomina³ ten dzieñ swojego ¿ycia. Podobnie
wiêkszoœæ przyjmuj¹cych po raz pierwszy Jezusa doœwiadcza radoœci i pragnie przyjmowaæ Go jak
najczêœciej. Co dzieje siê potem? Ze smutkiem trzeba sobie uœwiadomiæ fakt, ¿e obecnie w Polsce dwie
trzecie ochrzczonych nie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii, a jeszcze wiêkszy procent rezygnuje
ze spowiedzi i Komunii Œwiêtej. W obowi¹zuj¹cej obecnie wersji przykazañ koœcielnych, trzecie z nich
brzmi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹”. Przykazanie to okreœla
minimum w przyjmowaniu przez wiernych Cia³a i Krwi Pañskiej oraz wskazuje najw³aœciwszy do tego czas.
Jak wa¿ne jest przyjmowanie Komunii Œwiêtej œwiadcz¹ s³owa Jezusa: „Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³
na wieki”. Trzecie przykazanie koœcielne ukazuje program absolutnego minimum bycia katolikiem, który co
najmniej raz w roku jednoczy siê z Chrystusem Eucharystycznym. Duchowoœæ minimalistyczna to „najni¿szy
szczebel” ¿ycia duchowego, wymaganie chroni¹ce przed ca³kowitym
zerwaniem wiêzi z Bogiem. To swego rodzaju linia demarkacyjna
miêdzy byciem katolikiem a „wy³¹czeniem siê” ze wspólnoty
wiernych przez œwiadome zerwanie jednoœci z Chrystusem i
Koœcio³em. „Koœció³ zobowi¹zuje wiernych do uczestniczenia w
niedziele i œwiêta w Boskiej liturgii i do przyjmowania Eucharystii
przynajmniej raz w roku, jeœli to jest mo¿liwe w Okresie
Wielkanocnym, po przygotowaniu siê przez sakrament pojednania”.
Jeœli katolik bierze czynny udzia³ w sakramentalnym ¿yciu Koœcio³a
i czêsto przystêpuje do Komunii œw., to omawiane przykazanie daje
mu przestrzeñ do mi³oœci i stanowi punkt wyjœcia w drodze
do œwiêtoœci. Ewentualna jedna w roku Komunia Œwiêta ma byæ
przyjêta w okresie wielkanocnym. W liturgii Koœcio³a
Rzymskokatolickiego okres wielkanocny rozpoczyna siê w Wigiliê
Paschaln¹ rozpoczynaj¹c¹ obchody Zmartwychwstania Pañskiego. Okres komunii wielkanocnej koñczy siê
w Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej. Mo¿liwe jest wype³nienie przykazania w innym okresie liturgicznym
zgodnie z orzeczeniem zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ¿e dla s³usznej przyczyny nakaz ten
wype³nia siê w innym czasie w ci¹gu roku. Praktyka Komunii œw. wielkanocnej odwo³uje siê do Ostatniej
Wieczerzy Chrystusa z uczniami z okazji œwiêta Paschy, kiedy to ustanowi³ On sakrament Eucharystii.
Wskazuje na œcis³y zwi¹zek Wielkanocy i Eucharystii, które uobecniaj¹ œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa
oraz stanowi¹ centrum ¿ycia liturgicznego i sakramentalnego Koœcio³a. Wielkanoc jest najwa¿niejsz¹
uroczystoœci¹ roku liturgicznego, a Eucharystia najwa¿niejszym sakramentem - Ÿród³em i szczytem ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Eucharystia jest „Sakramentem sakramentów”, Wielkanoc zaœ „Uroczystoœci¹
uroczystoœci”. Dlatego, jeœli ktoœ tylko raz w roku przystêpuje do Komunii Œwiêtej, powinien to czyniæ w tym
najwa¿niejszym okresie roku liturgicznego. Zapytajmy: Czy znamy prawdziw¹ wartoœæ Eucharystii i czy
w³aœciwie przygotowujemy siê do niej? Czy pragniemy czêstego posilania siê Eucharystycznym Pokarmem?
Zapamiêtajmy: „Trzecie przykazanie koœcielne (…) okreœla minimum w przyjmowaniu Cia³a i Krwi Pañskiej
w zwi¹zku ze œwiêtami wielkanocnymi, które s¹ Ÿród³em i centrum liturgii chrzeœcijañskiej” (KKK 2042).
„Ka¿dy wierny po przyjêciu Najœwiêtszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowi¹zek przyjmowaæ j¹
przynajmniej raz w roku”.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsz¹ niedziel¹ rozpoczynamy maj – miesi¹c, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitw¹
razem z Maryj¹, Matk¹ Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Bêdziemy J¹ prosiæ, by nam pomaga³a przyjmowaæ
i wype³niaæ naukê Jej Syna, by nas uczy³a pe³niæ wolê Boga.
00
Dzisiaj zapraszamy na pierwsze majowe nabo¿eñstwo po Mszy œw. o godz. 11 . Na wspólnym œpiewie litanii
loretañskiej bêdziemy spotykaæ siê codziennie po wieczornej Eucharystii.
2. Podczas dzisiejszej modlitwy maryjnej bêdziemy modliæ siê w intencji ludzi pracy. 1 maja obchodzimy
wspomnienie Œwiêtego Józefa Rzemieœlnika. W tym roku przypada ono dzisiaj, czyli w niedzielê, która rang¹
jest wa¿niejsza ni¿ to wspomnienie. W modlitwie bêdziemy prosiæ dobrego Boga, aby podejmowany przez
ludzi pracy trud przynosi³ im osobist¹ satysfakcjê i zapewnia³ œrodki do ¿ycia. Bêdziemy modliæ siê te¿ za tych,
którzy poszukuj¹ pracy, by spotykali ¿yczliwych ludzi gotowych pospieszyæ im z pomoc¹.
3. We wtorek, 3 maja przypada uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski i g³ównej patronki naszej
Ojczyzny. To równie¿ 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. PrzyjdŸmy w tym dniu do koœcio³a na Mszê
00
00
00
00
Œwiêt¹. Msze Œwiête bêd¹ odprawione o godz. 7 , 9 , 11 i 18 . Niech przez ten ca³y œwi¹teczny dzieñ
towarzyszy nam modlitwa za Polskê i za Polaków w kraju i na emigracji. Równie¿ jutro, z okazji Dnia Polonii
i Dnia Flagi, w swoich prywatnych pacierzach czy przez udzia³ we Mszy Œwiêtej wyraŸmy troskê o duchowy
i materialny ³ad i rozwój w naszej OjczyŸnie.
4. W szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje b³aganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje g³oduj¹ce. Ta
intencja towarzyszyæ nam bêdzie podczas nabo¿eñstw majowych. Razem z Maryj¹ bêdziemy prosiæ dobrego
Boga, by b³ogos³awi³ ludzkim wysi³kom, by przynios³y one obfity plon i aby nikomu nie brakowa³o codziennego
chleba. Wtorkowe wo³anie w intencji Ojczyzny jest tak¿e okazj¹ do modlitwy o to, by w naszym kraju nikt nie
cierpia³ z powodu biedy, g³odu i aby ciê¿ka praca rolników by³a doceniana i godziwie wynagradzana.
5. W tym tygodniu przypadaj¹ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W czwartek
razem z Maryj¹ bêdziemy siê modliæ o œwiête powo³ania zakonne i kap³añskie. W pi¹tek przed po³udniem
00
odwiedzimy starszych i chorych parafian z Komuni¹ Œwiêt¹, po po³udniu, od 17 bêdzie okazja do spowiedzi.
6. W przysz³¹ niedzielê przypada uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. Msze Œwiête jak w ka¿d¹ niedzielê.
7. Sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia solenizantom i jubilatom tygodnia, szczególnie Ks. Inf. Henrykowi
00
Jankowskiemu z okazji 80 urodzin. Msza Œw. w intencji Ks. Infu³ata w œrodê 3 maja o godz. 11 – Zapraszamy.

* * * * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 02 maja – œw. Atanazy Wielki z Aleksandrii, biskup i Doktor Koœcio³a, jeden z wybitnych Ojców
Koœcio³a broni¹cych bóstwa Chrystusa oraz autor znakomitych dzie³ w obronie wiary;
• w œrodê, 04 maja – œw. Florian, rzymski ¿o³nierz i mêczennik, patron i orêdownik stra¿aków oraz hutników;
• w pi¹tek, 06 maja – œwiêci Aposto³owie Filip i Jakub. Filip do Jezusa przyprowadzi³ Natanaela (Bart³omieja) i prosi³
Mistrza, by pokaza³ mu Ojca; Jakub, zwany M³odszym, to aktywny uczestnik tzw. Soboru Jerozolimskiego
i przewodnicz¹cy gminy chrzeœcijañskiej w Jerozolimie, któremu przypisuje siê autorstwo jednego
z nowotestamentalnych listów.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00

Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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