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Jeżeli mówimy, że jesteśmy bez grzechu, 
zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy.     

(1 J 1,8)



str. 3

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA MARZEC 2018
Intencja ewangelizacyjna:

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego
w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
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Intencja ogólna:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili,
by rządziła nimi korupcja.
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IV Orszak Trzech Króli

Drodzy Parafianie!

Zakończył się czas duszpasterskich odwiedzin 
naszych Parafian. Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy za wspólną modlitwę oraz rozmowy 
prowadzone w czasie kolędy. W ciągu 24 dni 
kolędowych odwiedziliśmy ponad 1000 do-
mów. Wszystkim Parafianom dziękuję za mod-
litwy i złożone ofiary. Dziękuję Ojcom za po-
moc w czasie odwiedzin duszpasterskich. 
W tym roku można było zaobserwować, że 
wielu mieszkańców Zawarcia opuściło swoje 
domy z powodu przeprowadzek w inną część 
miasta lub z powodu poszukiwania pracy za 
granicą. 
Regularnie na niedzielne Msze św. uczęszcza 
ok. 18% parafian. W ubiegłym roku zmarło 59 
osób, chrzest przyjęło 70 osób, sakramentalny 
związek małżeński zawarło 15 par. Sakrament 
bierzmowania przyjęło 25 młodych ludzi. Do 
pierwszej Komunii św. przystąpiło 110 dzieci. 
Regularnie w pierwsze soboty miesiąca kapłani 
odwiedzają 50 chorych. Zadbajmy o możli-
wość przyjmowania komunii św. i regularnej 
spowiedzi dla naszych chorych. Zachęcam, aby 
zgłaszać chorych do zakrystii. W ubiegłym 
roku udało się wymienić okna w naszym para-
fialnym kościele oraz odnowić krzyż przy wej-
ściu do kościoła. Spłaciliśmy wszystkie należ-
ności związane z remontem. W tym roku planu-
jemy, aby pojawiły się dwa witraże oraz zamy-
kany konfesjonał. Kontynuujemy funkcjono-
wanie Domu Dziennego Pobytu dla osób star-
szych, w którym obecnie przebywa 15 osób 
oraz  świetlicy parafialnej dla dzieci. 
Zbliża się okres Wielkiego Postu. Rekolekcje 
parafialne odbędą się od 17 do 21 marca. W 
czasie przygotowania do 100. rocznicy przy-
bycia Oblatów do Polski w roku 1920 tematem 
rozważań, które podejmiemy w czasie reko-
lekcji, będą relikwie Krzyża Świętego, które 

przybędą z oblackiego Sanktuarium na Świę-
tym Krzyżu. Z pewnością będzie to błogosła-
wiony czas dla Parafian i już teraz serdecznie na 
nie zapraszam. Rozważamy w tym roku dusz-
pasterskim trzecią osobę Boską, czyli Ducha 
Świętego. Pragniemy otwierać swoje życie na  
dary Ducha Świętego i jego owoce. Proponu-
jemy na czas kazań pasyjnych następujące 
tematy:

KAZANIA PASYJNE
Temat: Dary Ducha Świętego
18.02. Dar rozumu i rady
25.02. Dar męstwa
04.03. Dar wiedzy (umiejętności)
11.03. Dar pobożności
18.03. Dar bojaźni Bożej
25.03. Dar mądrości

o. Proboszcz
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Co to jest grzech?
Grzech polega na odrzuceniu Boga 
i Jego miłości. Przejawia się to w lekce-
ważeniu Jego przykazań. 
Grzech to coś więcej niż błędne zacho-
wanie. Nie jest to również psychiczna 
słabość. W swej najgłębszej istocie każ-
de odrzucenie, czy też niszczenie czegoś 
dobrego jest odrzuceniem całkowicie do-
bra, odrzuceniem Boga.
Grzech w swym najgłębszym i najstrasz-
niejszym wymiarze jest odłączeniem się 
od Boga, a tym samym odłączeniem się 
od źródła życia. Dlatego śmierć jest rów-
nież skutkiem grzechu. Dopiero dzięki 
Jezusowi poznajemy głębię grzechu: Je-
zus doznał odrzucenia Boga na swoim 
własnym Ciele. Przyjął śmiercionośną 
siłę grzechu, żeby ona nas nie spotkała. 
Dokonało się zbawienie.
Grzechem jest słowo, czyn lub zamiar, 
którym człowiek świadomie i dobro-
wolnie występuje przeciwko prawdzi-
wemu porządkowi rzeczy, jaki przewi-
działa Boża miłość. 
Grzeszyć to coś więcej, niż wykroczyć 
przeciwko jakimkolwiek regułom uz-
godnionym przez ludzi. Grzech dobro-
wolnie i świadomie sprzeciwia się miłoś-
ci Boga i lekceważy Go. Grzech jest 
wreszcie „miłością własną stającą się 
wręcz pogardą dla Boga” (św. Augus-
tyn). W ostateczności grzeszące stworze-
nie powie: „Chcę być jak Bóg” (Rdz 3, 
5). Podobnie jak grzech obciąża mnie wi-
ną, rani i niszczy w swoich skutkach, tak 
samo zatruwa i godzi w moje relacje z o-
toczeniem. W bliskości Boga grzech i je-
go ciężar staje się rozpoznawalny.
Jak można odróżnić grzechy ciężkie 
(śmiertelne) od lekkich (powszednich) ?
Grzech ciężki niszczy w ludzkim sercu 
Bożą siłę miłości, bez której nie można 
cieszyć się życiem wiecznym. Dlatego 
taki grzech nazywany jest również 
grzechem śmiertelnym. Grzech śmier-
telny zrywa z Bogiem, podczas gdy 
grzechy powszednie jedynie obciążają 
relację z Nim.
Grzech ciężki odcina człowieka od Boga. 
Istota takiego grzechu polega na tym, że 
jego materia jest ciężka, czyli występuje 
przeciwko życiu lub Bogu (np. morder-
stwo, bluźnierstwo, zdrada małżeńska 

itd.) oraz na tym, że został popełniony 
całkowicie świadomie i dobrowolnie.
Grzechy powszednie z kolei to takie, któ-
re są wystąpieniami w materii lżejszej 
(godność, prawda, własność itd.) albo są 
grzechami, które nie zostały popełnione 
z pełną świadomością ich znaczenia, 
względnie nie w pełni dobrowolnie. Ta-
kie grzechy zakłócają relację z Bogiem, 
ale jej nie zrywają.
Jak wyzwolić się od grzechu ciężkiego 
i znowu połączyć się z Bogiem?
Aby ponownie nawiązać relację zer-
waną przez grzech ciężki, chrześcija-
nin-katolik musi przez spowiedź po-
jednać się z Bogiem.
Co to są wady?
Wady to złe przyzwyczajenia, które 
zagłuszają i zaciemniają sumienie, ot-
wierają człowieka na zło i na zasadzie 
przyzwyczajenia czynią go skłonnym 
do grzechu.
Ludzkie wady grupują się wokół grze-
chów głównych: pychy, chciwości, zaz-
drości, gniewu, nieczystości, łakomstwa, 
lenistwa i znużenia duchowego.
Czy jesteśmy odpowiedzialni za grzechy 
innych ludzi?
Nie, nie jesteśmy odpowiedzialni za 
grzechy innych ludzi, chyba że skusi-
liśmy drugiego człowieka do grzechu, 
współuczestniczyliśmy w nim lub po-
chwalaliśmy drugiego w jego grzechu 
lub w stosownym czasie zaniechaliśmy 
ostrzeżenia lub pomocy.
Czy istnieją struktury grzechu?
Struktury grzechu istnieją tylko 
w sensie przenośnym. Grzech jest 
zawsze związany z pojedynczą osobą, 
która świadomie i dobrowolnie zgadza 
się na zło. 
Mimo to istnieją struktury i instytucje 
społeczne, które przeciwstawiają się 
przykazaniom Bożym, dlatego można 
mówić o „strukturach grzechu”. Są one 
jednak również skutkiem grzechów oso-
bistych.
Co uświadamia człowiekowi, że zgrze-
szył?
Człowiek uświadamia sobie, że zgrze-
szył, dzięki sumieniu, które go oskarża 
i pociąga do tego, by wyznał swoje 
przewinienia Bogu. 
Dlaczego grzesznik musi zwrócić się do 
Boga i prosić Go o przebaczenie?
Każdy grzech niszczy, zaciemnia lub 
przeczy dobru. Bóg jest całkowicie do-
bry i jest Stwórcą wszelkiego dobra. 
Dlatego każdy grzech to (też) wystą-
pienie przeciwko Bogu. Ponowne od-
zyskanie wewnętrznej harmonii musi 
dokonać się poprzez kontakt z Nim.
Jak Bóg odciąga nas od tej skłonności do 
zła ?
Bóg nie przygląda się, jak człowiek, na 
zasadzie reakcji łańcuchowej, przez 
grzech stopniowo niszczy samego sie-
bie i swoje otoczenie. Posyła nam Jezu-
sa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupicie-
la, który wyzwala nas z mocy grzechu. 

Co to jest grzech?
Bożego i nawrócenia serca, które zazwy-
czaj dokonuje się w ramach sakramentu po-
jednania.
KKK 1857 Aby grzech był śmiertelny, są 
konieczne jednocześnie trzy warunki: 
„Grzechem śmiertelnym jest ten, który do-
tyczy materii poważnej i który nadto został 
popełniony z pełną świadomością i całko-
witą zgodą”.
KKK 1858 Materię ciężką uściśla dziesięć 
przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej 
Jezus udzielił bogatemu młodzieńcowi: 
„Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkę” (Mk 10, 19). Ciężar grze-
chów jest większy lub mniejszy: zabójstwo 
jest czymś poważniejszym niż kradzież. 
Należy uwzględnić także pozycję osób 
poszkodowanych: czymś poważniejszym 
jest przemoc wobec rodziców aniżeli wo-
bec kogoś obcego.
KKK 1859 Grzech śmiertelny wymaga 
pełnego poznania i całkowitej zgody. Za-
kłada wiedzę o grzesznym charakterze czy-
nu, o jego sprzeczności z prawem Bożym. 
Zakłada także zgodę na tyle dobrowolną, 
by stanowił on wybór osobisty. Ignorancja 
zawiniona i zatwardziałość serca nie pom-
niejszają, lecz zwiększają dobrowolny cha-
rakter grzechu.
KKK 1860 Ignorancja niedobrowolna mo-
że zmniejszyć winę, a nawet uwolnić od 
ciężkiej winy. Nikt jednak nie powinien 
lekceważyć zasad prawa moralnego, które 
są wypisane w sumieniu każdego człowie-
ka. Impulsy wrażliwości, uczucia mogą 
również zmniejszyć dobrowolny i wolny 
charakter winy, podobnie jak naciski zew-
nętrzne czy zaburzenia patologiczne. Grze-
ch popełniony ze złości, w wyniku świado-
mego wyboru zła jest najcięższy.
KKK 1861 Grzech śmiertelny jest – po-
dobnie jak miłość – radykalną możliwością 
wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utra-
tę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, 
to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zostanie wy-
nagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, 
powoduje wykluczenie z Królestwa Chrys-
tusa i wieczną śmierć w piekle; nasza wol-

Często zadajemy sobie pytania: Co to 
jest grzech? Jakie są rodzaje grzechów? 
Chcemy udzielić na nie odpowiedzi 
w tym wielkopostnym numerze „Oblac-
kiego Echa”. Najpierw przeczytajmy, co 
na temat grzechu mówi Katechizm Koś-
cioła Katolickiego, a w kolejnych artyku-
łach zgłębimy temat rodzajów grzechu.

Definicja grzechu
KKK 1849 Grzech jest wykroczeniem 
przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu su-
mieniu; jest brakiem prawdziwej miłości 
względem Boga i bliźniego z powodu nie-
właściwego przywiązania do pewnych 
dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi 
w ludzką solidarność. Został określony ja-
ko „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne 
prawu wiecznemu”. 

Zróżnicowanie grzechów
KKK 1852 Grzechy są bardzo zróżnicowa-
ne. Pismo święte dostarcza wiele ich wyka-
zów. List do Galatów przeciwstawia uczyn-
ki ciała owocom ducha: „Jest... rzeczą wia-
domą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nie-
rząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie 
bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, 
zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za 
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, 
pijaństwo, hulanki i tym podobne. (…)
KKK 1853 Można rozróżniać grzechy 
w zależności od ich przedmiotu, tak jak w 
przypadku każdego czynu ludzkiego, w za-
leżności od cnót, jakim przeciwstawiają się 
przez nadmiar bądź brak, lub w zależności 
od przykazań, którym są przeciwne. Można 
je uporządkować również w zależności od 
tego, czy dotyczą Boga, bliźniego czy sie-
bie samego; można je podzielić na grzechy 
duchowe i cielesne bądź też grzechy popeł-
nione „myślą, mową, uczynkiem i zanied-
baniem”. Źródłem grzechu jest serce czło-
wieka i jego wolna wola, zgodnie z naucza-
niem Pana: „Z serca bowiem pochodzą złe 
myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nie-
rządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, 
przekleństwa. To właśnie czyni człowieka 
nieczystym” (Mt 15, 19-20). W sercu także 
przebywa zasada dobrych i czystych u-
czynków – miłość, którą rani grzech.

Ciężar grzechu:
grzech śmiertelny i powszedni

KKK 1854 Grzechy należy oceniać we-
dług ich ciężaru. Rozróżnienie między 
grzechem śmiertelnym a grzechem pow-
szednim, dostrzegalne już w Piśmie świę-
tym, zostało przyjęte w tradycji Kościoła. 
Potwierdza je doświadczenie ludzi.
KKK 1855 Grzech śmiertelny niszczy mi-
łość w sercu człowieka wskutek poważne-
go wykroczenia przeciw prawu Bożemu; 
podsuwając człowiekowi dobra niższe, od-
wraca go od Boga, który jest jego celem os-
tatecznym i szczęściem. Grzech powszedni 
pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża 
i rani.
KKK 1856 Grzech śmiertelny, naruszając 
w nas zasadę życia, którą jest miłość, do-
maga się nowej inicjatywy miłosierdzia 

ność ma bowiem moc dokonywania wybo-
rów nieodwracalnych, na zawsze. Chociaż 
możemy sądzić, że jakiś czyn jest w sobie 
ciężką winą, powinniśmy sąd nad osobami 
powierzyć sprawiedliwości i miłosierdziu 
Bożemu.
KKK 1862 Grzech powszedni jest popeł-
niony wtedy, gdy w materii lekkiej nie prze-
strzega się normy prawa moralnego lub gdy 
nie przestrzega się prawa moralnego w ma-
terii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania 
czy całkowitej zgody.

KKK 1863 Grzech powszedni osłabia mi-
łość; jest przejawem nieuporządkowanego 
przywiązania do dóbr stworzonych; unie-
możliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót 
i praktykowaniu dobra moralnego; zasłu-
guje na kary doczesne. Grzech powszedni 
świadomy i pozostawiony bez skruchy us-
posabia nas stopniowo do popełnienia 
grzechu śmiertelnego. Grzech powszedni 
nie zrywa przymierza z Bogiem. Może być 
naprawiony po ludzku z pomocą łaski Bo-
żej. 

Siedem grzechów głównych
Skąd się wzięła nazwa?
Mianem grzechów głównych określamy 
nie tylko same grzechy, ale także wady, któ-
re często prowadzą do grzechów. Ich „a-
trakcyjność” leży w nich samych, dlatego 
sprawiają, że człowiek nie jest w stanie nie-
jednokrotnie oprzeć się pokusie czynienia 
zła. Nie muszą być grzechami najgorszymi, 
nie muszą nawet prowadzić do grzechów 
śmiertelnych. Nazywamy je głównymi, po-
nieważ mogą prowadzić do wielu grzesz-
nych uczynków, w tym tych najcięższych, 
śmiertelnych.
Jak powstał katalog 7 grzechów głów-
nych?
Tradycja powstania listy grzechów głów-
nych sięga początków chrześcijaństwa. Już 
w czasach Ojców Kościoła zaczęła się ona 
krystalizować, a papież Grzegorz Wielki 
(540–604) wprowadził liczbę siedmiu 
grzechów głównych. Ten podział został 
przyjęty w średniowieczu i przetrwał w na-
uczaniu Kościoła do naszych czasów. 
Świadczy o tym obecność siedmiu grze-
chów głównych w licznych wydaniach ka-
techizmów. Także obecny Katechizm Koś-
cioła Katolickiego podaje w numerze 1866 
katalog grzechów głównych: Są nimi: py-
cha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczys-
tość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie du-
chowe.
Nieuporządkowane pragnienia
Pierwsze cztery grzechy, czyli: pycha, 
chciwość, łakomstwo (nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu) i nieczystość, polegają 
na nieuporządkowanym pragnieniu praw-
dziwych i potrzebnych dóbr, dlatego często 
są mylone z uzasadnioną i konieczną po-
trzebą ich posiadania. To nieuporządkowa-
nie przejawia się w nadmiernym pragnie-
niu owych dóbr, czyli ponad to, co człowie-
kowi potrzebne. Mamy więc tu do czynie-
nia ze skłonnością lub postępowaniem 
sprzecznym z obiektywnym porządkiem 

hierarchii dóbr. Dzieje się to wtedy, gdy 
człowiek zabiega o dobra mniej istotne, 
a zaniedbuje dobra ważniejsze, kierując się 
kryterium ludzkiego spełnienia. Przykła-
dem takiego nieuporządkowania jest od-
wrócenie się człowieka w jego dążeniach 
od Boga i zwrócenie się ku stworzeniom, 
czyli odwrócenie się od dobra nieskończo-
nego i zwrócenie się do dóbr skończonych.
Pycha jest zabieganiem o własną wartość 
w sposób nieuporządkowany, czyli staramy 
się wtedy pokazać, że jesteśmy najlepsi 
i niezależni od innych, nawet od samego 
Boga i od Jego praw. Kiedy ulegamy temu 
grzechowi coraz bardziej oddalamy się od 
Boga, w efekcie ktoś lub coś zajmuje w 
naszym życiu miejsce należne Bogu. 
Chciwość to nieuporządkowane dążenie 
do gromadzenia dóbr materialnych, tak jak-
by od nich zależało szczęście człowieka 
i jego całkowite spełnienie. Człowiek chci-
wy jest przekonany wewnętrznie, że dobra 
materialne zagwarantują mu całkowite 
bezpieczeństwo i wolność. Okazuje się to 
złudne, pragnienie bogactw jest coraz 
większe, a upragnione zaspokojenie jest 
tylko chwilowe.
Łakomstwo to nieuporządkowane zabie-
ganie o przyjemność, płynącą z jedzenia 
lub picia. Jest pewnego rodzaju nienasyce-
niem. Patrząc na tę wadę nie tylko w jej sen-
sie dosłownym, możemy powiedzieć, że 
człowiek ulegający jej, patrzy na otacza-
jącą go rzeczywistość jako na rzecz, którą 
musi spożyć, by zaspokoić swój wewnę-
trzny głód, brak. 
Nieczystość to nieuporządkowana skłon-
ność i realizacja przyjemności seksualnej. 
Przejawia się w hedonistycznym i przed-
miotowym traktowaniu siebie lub drugiego 
człowieka. Nie buduje się wtedy partner-
skiej relacji z drugim, ale wykorzystuje go 
do zaspokojenia wewnętrznej pustki, która 
często rodzi się z odrzucenia Boga.
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Co to jest grzech?
Grzech polega na odrzuceniu Boga 
i Jego miłości. Przejawia się to w lekce-
ważeniu Jego przykazań. 
Grzech to coś więcej niż błędne zacho-
wanie. Nie jest to również psychiczna 
słabość. W swej najgłębszej istocie każ-
de odrzucenie, czy też niszczenie czegoś 
dobrego jest odrzuceniem całkowicie do-
bra, odrzuceniem Boga.
Grzech w swym najgłębszym i najstrasz-
niejszym wymiarze jest odłączeniem się 
od Boga, a tym samym odłączeniem się 
od źródła życia. Dlatego śmierć jest rów-
nież skutkiem grzechu. Dopiero dzięki 
Jezusowi poznajemy głębię grzechu: Je-
zus doznał odrzucenia Boga na swoim 
własnym Ciele. Przyjął śmiercionośną 
siłę grzechu, żeby ona nas nie spotkała. 
Dokonało się zbawienie.
Grzechem jest słowo, czyn lub zamiar, 
którym człowiek świadomie i dobro-
wolnie występuje przeciwko prawdzi-
wemu porządkowi rzeczy, jaki przewi-
działa Boża miłość. 
Grzeszyć to coś więcej, niż wykroczyć 
przeciwko jakimkolwiek regułom uz-
godnionym przez ludzi. Grzech dobro-
wolnie i świadomie sprzeciwia się miłoś-
ci Boga i lekceważy Go. Grzech jest 
wreszcie „miłością własną stającą się 
wręcz pogardą dla Boga” (św. Augus-
tyn). W ostateczności grzeszące stworze-
nie powie: „Chcę być jak Bóg” (Rdz 3, 
5). Podobnie jak grzech obciąża mnie wi-
ną, rani i niszczy w swoich skutkach, tak 
samo zatruwa i godzi w moje relacje z o-
toczeniem. W bliskości Boga grzech i je-
go ciężar staje się rozpoznawalny.
Jak można odróżnić grzechy ciężkie 
(śmiertelne) od lekkich (powszednich) ?
Grzech ciężki niszczy w ludzkim sercu 
Bożą siłę miłości, bez której nie można 
cieszyć się życiem wiecznym. Dlatego 
taki grzech nazywany jest również 
grzechem śmiertelnym. Grzech śmier-
telny zrywa z Bogiem, podczas gdy 
grzechy powszednie jedynie obciążają 
relację z Nim.
Grzech ciężki odcina człowieka od Boga. 
Istota takiego grzechu polega na tym, że 
jego materia jest ciężka, czyli występuje 
przeciwko życiu lub Bogu (np. morder-
stwo, bluźnierstwo, zdrada małżeńska 

itd.) oraz na tym, że został popełniony 
całkowicie świadomie i dobrowolnie.
Grzechy powszednie z kolei to takie, któ-
re są wystąpieniami w materii lżejszej 
(godność, prawda, własność itd.) albo są 
grzechami, które nie zostały popełnione 
z pełną świadomością ich znaczenia, 
względnie nie w pełni dobrowolnie. Ta-
kie grzechy zakłócają relację z Bogiem, 
ale jej nie zrywają.
Jak wyzwolić się od grzechu ciężkiego 
i znowu połączyć się z Bogiem?
Aby ponownie nawiązać relację zer-
waną przez grzech ciężki, chrześcija-
nin-katolik musi przez spowiedź po-
jednać się z Bogiem.
Co to są wady?
Wady to złe przyzwyczajenia, które 
zagłuszają i zaciemniają sumienie, ot-
wierają człowieka na zło i na zasadzie 
przyzwyczajenia czynią go skłonnym 
do grzechu.
Ludzkie wady grupują się wokół grze-
chów głównych: pychy, chciwości, zaz-
drości, gniewu, nieczystości, łakomstwa, 
lenistwa i znużenia duchowego.
Czy jesteśmy odpowiedzialni za grzechy 
innych ludzi?
Nie, nie jesteśmy odpowiedzialni za 
grzechy innych ludzi, chyba że skusi-
liśmy drugiego człowieka do grzechu, 
współuczestniczyliśmy w nim lub po-
chwalaliśmy drugiego w jego grzechu 
lub w stosownym czasie zaniechaliśmy 
ostrzeżenia lub pomocy.
Czy istnieją struktury grzechu?
Struktury grzechu istnieją tylko 
w sensie przenośnym. Grzech jest 
zawsze związany z pojedynczą osobą, 
która świadomie i dobrowolnie zgadza 
się na zło. 
Mimo to istnieją struktury i instytucje 
społeczne, które przeciwstawiają się 
przykazaniom Bożym, dlatego można 
mówić o „strukturach grzechu”. Są one 
jednak również skutkiem grzechów oso-
bistych.
Co uświadamia człowiekowi, że zgrze-
szył?
Człowiek uświadamia sobie, że zgrze-
szył, dzięki sumieniu, które go oskarża 
i pociąga do tego, by wyznał swoje 
przewinienia Bogu. 
Dlaczego grzesznik musi zwrócić się do 
Boga i prosić Go o przebaczenie?
Każdy grzech niszczy, zaciemnia lub 
przeczy dobru. Bóg jest całkowicie do-
bry i jest Stwórcą wszelkiego dobra. 
Dlatego każdy grzech to (też) wystą-
pienie przeciwko Bogu. Ponowne od-
zyskanie wewnętrznej harmonii musi 
dokonać się poprzez kontakt z Nim.
Jak Bóg odciąga nas od tej skłonności do 
zła ?
Bóg nie przygląda się, jak człowiek, na 
zasadzie reakcji łańcuchowej, przez 
grzech stopniowo niszczy samego sie-
bie i swoje otoczenie. Posyła nam Jezu-
sa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupicie-
la, który wyzwala nas z mocy grzechu. 

Co to jest grzech?
Bożego i nawrócenia serca, które zazwy-
czaj dokonuje się w ramach sakramentu po-
jednania.
KKK 1857 Aby grzech był śmiertelny, są 
konieczne jednocześnie trzy warunki: 
„Grzechem śmiertelnym jest ten, który do-
tyczy materii poważnej i który nadto został 
popełniony z pełną świadomością i całko-
witą zgodą”.
KKK 1858 Materię ciężką uściśla dziesięć 
przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej 
Jezus udzielił bogatemu młodzieńcowi: 
„Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swe-
go ojca i matkę” (Mk 10, 19). Ciężar grze-
chów jest większy lub mniejszy: zabójstwo 
jest czymś poważniejszym niż kradzież. 
Należy uwzględnić także pozycję osób 
poszkodowanych: czymś poważniejszym 
jest przemoc wobec rodziców aniżeli wo-
bec kogoś obcego.
KKK 1859 Grzech śmiertelny wymaga 
pełnego poznania i całkowitej zgody. Za-
kłada wiedzę o grzesznym charakterze czy-
nu, o jego sprzeczności z prawem Bożym. 
Zakłada także zgodę na tyle dobrowolną, 
by stanowił on wybór osobisty. Ignorancja 
zawiniona i zatwardziałość serca nie pom-
niejszają, lecz zwiększają dobrowolny cha-
rakter grzechu.
KKK 1860 Ignorancja niedobrowolna mo-
że zmniejszyć winę, a nawet uwolnić od 
ciężkiej winy. Nikt jednak nie powinien 
lekceważyć zasad prawa moralnego, które 
są wypisane w sumieniu każdego człowie-
ka. Impulsy wrażliwości, uczucia mogą 
również zmniejszyć dobrowolny i wolny 
charakter winy, podobnie jak naciski zew-
nętrzne czy zaburzenia patologiczne. Grze-
ch popełniony ze złości, w wyniku świado-
mego wyboru zła jest najcięższy.
KKK 1861 Grzech śmiertelny jest – po-
dobnie jak miłość – radykalną możliwością 
wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utra-
tę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, 
to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zostanie wy-
nagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, 
powoduje wykluczenie z Królestwa Chrys-
tusa i wieczną śmierć w piekle; nasza wol-

Często zadajemy sobie pytania: Co to 
jest grzech? Jakie są rodzaje grzechów? 
Chcemy udzielić na nie odpowiedzi 
w tym wielkopostnym numerze „Oblac-
kiego Echa”. Najpierw przeczytajmy, co 
na temat grzechu mówi Katechizm Koś-
cioła Katolickiego, a w kolejnych artyku-
łach zgłębimy temat rodzajów grzechu.

Definicja grzechu
KKK 1849 Grzech jest wykroczeniem 
przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu su-
mieniu; jest brakiem prawdziwej miłości 
względem Boga i bliźniego z powodu nie-
właściwego przywiązania do pewnych 
dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi 
w ludzką solidarność. Został określony ja-
ko „słowo, czyn lub pragnienie przeciwne 
prawu wiecznemu”. 

Zróżnicowanie grzechów
KKK 1852 Grzechy są bardzo zróżnicowa-
ne. Pismo święte dostarcza wiele ich wyka-
zów. List do Galatów przeciwstawia uczyn-
ki ciała owocom ducha: „Jest... rzeczą wia-
domą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nie-
rząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie 
bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, 
zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za 
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, 
pijaństwo, hulanki i tym podobne. (…)
KKK 1853 Można rozróżniać grzechy 
w zależności od ich przedmiotu, tak jak w 
przypadku każdego czynu ludzkiego, w za-
leżności od cnót, jakim przeciwstawiają się 
przez nadmiar bądź brak, lub w zależności 
od przykazań, którym są przeciwne. Można 
je uporządkować również w zależności od 
tego, czy dotyczą Boga, bliźniego czy sie-
bie samego; można je podzielić na grzechy 
duchowe i cielesne bądź też grzechy popeł-
nione „myślą, mową, uczynkiem i zanied-
baniem”. Źródłem grzechu jest serce czło-
wieka i jego wolna wola, zgodnie z naucza-
niem Pana: „Z serca bowiem pochodzą złe 
myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nie-
rządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, 
przekleństwa. To właśnie czyni człowieka 
nieczystym” (Mt 15, 19-20). W sercu także 
przebywa zasada dobrych i czystych u-
czynków – miłość, którą rani grzech.

Ciężar grzechu:
grzech śmiertelny i powszedni

KKK 1854 Grzechy należy oceniać we-
dług ich ciężaru. Rozróżnienie między 
grzechem śmiertelnym a grzechem pow-
szednim, dostrzegalne już w Piśmie świę-
tym, zostało przyjęte w tradycji Kościoła. 
Potwierdza je doświadczenie ludzi.
KKK 1855 Grzech śmiertelny niszczy mi-
łość w sercu człowieka wskutek poważne-
go wykroczenia przeciw prawu Bożemu; 
podsuwając człowiekowi dobra niższe, od-
wraca go od Boga, który jest jego celem os-
tatecznym i szczęściem. Grzech powszedni 
pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża 
i rani.
KKK 1856 Grzech śmiertelny, naruszając 
w nas zasadę życia, którą jest miłość, do-
maga się nowej inicjatywy miłosierdzia 

ność ma bowiem moc dokonywania wybo-
rów nieodwracalnych, na zawsze. Chociaż 
możemy sądzić, że jakiś czyn jest w sobie 
ciężką winą, powinniśmy sąd nad osobami 
powierzyć sprawiedliwości i miłosierdziu 
Bożemu.
KKK 1862 Grzech powszedni jest popeł-
niony wtedy, gdy w materii lekkiej nie prze-
strzega się normy prawa moralnego lub gdy 
nie przestrzega się prawa moralnego w ma-
terii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania 
czy całkowitej zgody.

KKK 1863 Grzech powszedni osłabia mi-
łość; jest przejawem nieuporządkowanego 
przywiązania do dóbr stworzonych; unie-
możliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót 
i praktykowaniu dobra moralnego; zasłu-
guje na kary doczesne. Grzech powszedni 
świadomy i pozostawiony bez skruchy us-
posabia nas stopniowo do popełnienia 
grzechu śmiertelnego. Grzech powszedni 
nie zrywa przymierza z Bogiem. Może być 
naprawiony po ludzku z pomocą łaski Bo-
żej. 

Siedem grzechów głównych
Skąd się wzięła nazwa?
Mianem grzechów głównych określamy 
nie tylko same grzechy, ale także wady, któ-
re często prowadzą do grzechów. Ich „a-
trakcyjność” leży w nich samych, dlatego 
sprawiają, że człowiek nie jest w stanie nie-
jednokrotnie oprzeć się pokusie czynienia 
zła. Nie muszą być grzechami najgorszymi, 
nie muszą nawet prowadzić do grzechów 
śmiertelnych. Nazywamy je głównymi, po-
nieważ mogą prowadzić do wielu grzesz-
nych uczynków, w tym tych najcięższych, 
śmiertelnych.
Jak powstał katalog 7 grzechów głów-
nych?
Tradycja powstania listy grzechów głów-
nych sięga początków chrześcijaństwa. Już 
w czasach Ojców Kościoła zaczęła się ona 
krystalizować, a papież Grzegorz Wielki 
(540–604) wprowadził liczbę siedmiu 
grzechów głównych. Ten podział został 
przyjęty w średniowieczu i przetrwał w na-
uczaniu Kościoła do naszych czasów. 
Świadczy o tym obecność siedmiu grze-
chów głównych w licznych wydaniach ka-
techizmów. Także obecny Katechizm Koś-
cioła Katolickiego podaje w numerze 1866 
katalog grzechów głównych: Są nimi: py-
cha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczys-
tość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie du-
chowe.
Nieuporządkowane pragnienia
Pierwsze cztery grzechy, czyli: pycha, 
chciwość, łakomstwo (nieumiarkowanie 
w jedzeniu i piciu) i nieczystość, polegają 
na nieuporządkowanym pragnieniu praw-
dziwych i potrzebnych dóbr, dlatego często 
są mylone z uzasadnioną i konieczną po-
trzebą ich posiadania. To nieuporządkowa-
nie przejawia się w nadmiernym pragnie-
niu owych dóbr, czyli ponad to, co człowie-
kowi potrzebne. Mamy więc tu do czynie-
nia ze skłonnością lub postępowaniem 
sprzecznym z obiektywnym porządkiem 

hierarchii dóbr. Dzieje się to wtedy, gdy 
człowiek zabiega o dobra mniej istotne, 
a zaniedbuje dobra ważniejsze, kierując się 
kryterium ludzkiego spełnienia. Przykła-
dem takiego nieuporządkowania jest od-
wrócenie się człowieka w jego dążeniach 
od Boga i zwrócenie się ku stworzeniom, 
czyli odwrócenie się od dobra nieskończo-
nego i zwrócenie się do dóbr skończonych.
Pycha jest zabieganiem o własną wartość 
w sposób nieuporządkowany, czyli staramy 
się wtedy pokazać, że jesteśmy najlepsi 
i niezależni od innych, nawet od samego 
Boga i od Jego praw. Kiedy ulegamy temu 
grzechowi coraz bardziej oddalamy się od 
Boga, w efekcie ktoś lub coś zajmuje w 
naszym życiu miejsce należne Bogu. 
Chciwość to nieuporządkowane dążenie 
do gromadzenia dóbr materialnych, tak jak-
by od nich zależało szczęście człowieka 
i jego całkowite spełnienie. Człowiek chci-
wy jest przekonany wewnętrznie, że dobra 
materialne zagwarantują mu całkowite 
bezpieczeństwo i wolność. Okazuje się to 
złudne, pragnienie bogactw jest coraz 
większe, a upragnione zaspokojenie jest 
tylko chwilowe.
Łakomstwo to nieuporządkowane zabie-
ganie o przyjemność, płynącą z jedzenia 
lub picia. Jest pewnego rodzaju nienasyce-
niem. Patrząc na tę wadę nie tylko w jej sen-
sie dosłownym, możemy powiedzieć, że 
człowiek ulegający jej, patrzy na otacza-
jącą go rzeczywistość jako na rzecz, którą 
musi spożyć, by zaspokoić swój wewnę-
trzny głód, brak. 
Nieczystość to nieuporządkowana skłon-
ność i realizacja przyjemności seksualnej. 
Przejawia się w hedonistycznym i przed-
miotowym traktowaniu siebie lub drugiego 
człowieka. Nie buduje się wtedy partner-
skiej relacji z drugim, ale wykorzystuje go 
do zaspokojenia wewnętrznej pustki, która 
często rodzi się z odrzucenia Boga.
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Dobra będące celem tych grzechów są pra-
wdziwe i godne realizacji, jednak powinno 
się to odbywać w sposób właściwy, bez 
niszczenia innych ważnych dóbr i bez za-
pominania o Bogu i o bliźnich. Dlatego we-
dług św. Tomasza z Akwinu wada główna 
to taka, która polega na nadmiernym pożą-
daniu dobrego skądinąd celu.
Ukrywanie słabości
Pozostałe trzy grzechy główne, czyli zaz-
drość, gniew i lenistwo (znużenie ducho-
we, acedia), charakteryzują się niechęcią 
do realizacji dóbr. Uleganie im stanowi 
pewną formę ukrywania lub chronienia 
swojej słabości moralnej albo grzesznego 
stylu życia.

Zazdrość jest postawą skierowaną przeciw 
prawdziwemu dobru drugiego człowieka, 
które jest traktowane jako zagrożenie dla 
własnej wartości. Człowiek zazdrosny sta-
ra się nie dopuścić, aby bliźni osiągnął dob-
ra, a gdy je osiągnie, to stara się je znisz-
czyć. 
Gniew jest utratą roztropności, usunięciem 
stałości, zaburzeniem w porządku natury, 
wzburzeniem wobec konieczności znosze-
nia krzywd. Rodzi się zazwyczaj z braku 
zaspokojenia wcześniej omówionych, pier-
wszych czterech grzechów (pychy, chci-
wości, łakomstwa, nieczystości). Może być 
wtedy skierowane przeciw sobie lub prze-
ciw drugiemu człowiekowi. Może być też 
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„Mnie nikt nie może pomóc” – to zdanie 
nieraz wypowiadane przez ludzi nie ma 
już więcej prawa bytu. Gdzie człowiek u-
pada przez swoje grzechy, tam Bóg Oj-
ciec posłał już swojego Syna. Skutkiem 
grzechu jest śmierć (por. Rz 6, 23). Skut-
kiem grzechu jest jednak także cudowna 
solidarność Boga, który posyła nam Je-
zusa jako Przyjaciela i Zbawiciela. Dla-
tego grzech pierworodny nazywa się też 
felix culpa (łac. szczęśliwa wina): 
„O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak 
wielki Odkupiciel!” (liturgia Wigilii Pas-
chalnej).
Dlaczego Chrystus podarował nam sa-
krament pokuty i namaszczenia chorych?
Miłość Chrystusa objawia się w tym, 
że szuka zagubionych i leczy chorych. 
Dlatego jesteśmy obdarowywani sa-
kramentami uzdrowienia i odnowy, 
w których stajemy się wolni od grze-
chu i umocnieni w słabościach naszego 
ciała i duszy. 
Jak inaczej nazywany jest sakrament po-
kuty?
Sakrament pokuty nazywany jest tak-
że sakramentem pojednania, przeba-
czenia, nawrócenia lub spowiedzią.
Już przez chrzest zostajemy pojednani 
z Bogiem, po co zatem jeszcze sakrament 
pojednania?
Chrzest wyrywa nas wprawdzie z mo-
cy grzechu i śmierci oraz obdarza nas 
nowym życiem dzieci Bożych, ale nie 
wyzwala z ludzkich słabości i skłon-
ności do grzechu. Dlatego potrzebu-
jemy wciąż na nowo jednać się z Bo-
giem. W tym celu mamy spowiedź.
Niektórzy uważają, że spowiedź nie jest 
„nowoczesna”. Może być trudna i kosz-
tuje na początku wiele trudu. Jedną z naj-
większych łask jest możność rozpoczę-
cia swojego życia od nowa – bez obcią-
żeń, z czystą hipoteką, być przyjętym 
z miłością i obdarzonym nową siłą. Bóg 
jest miłosierny i niczego nie pragnie bar-
dziej jak tylko, żebyśmy skorzystali z Je-
go miłosierdzia. Kto się wyspowiadał, 
otwiera nową, czystą kartę w księdze 
swojego życia.
Kto ustanowił sakrament pokuty?
Sam Jezus ustanowił sakrament 
pokuty, kiedy ukazał się apostołom 
w dniu Zmartwychwstania i polecił 
im: „Przyjmijcie Ducha Świętego. 
Tym, którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone; którym zatrzymacie, są 
zatrzymane” (J 20, 22a-23). 
W przypowieści o miłosiernym Ojcu, Je-
zus najpiękniej wyraził to, co dzieje się 
w sakramencie pokuty: błądzimy, gubi-
my się, nie dajemy już rady. Jednak nasz 
Ojciec oczekuje na nas z wielką, nies-
kończoną tęsknotą. Przebacza nam grze-
chy, zawsze nas przyjmuje, gdy wraca-
my. Dla Jezusa przebaczanie grzechów 
było ważniejsze niż czynienie cudów. 
Widział w tym wielki znak nadejścia kró-
lestwa Bożego, w którym wszystkie rany 
zostają uleczone i wszystkie łzy otarte. 

Moc Ducha Świętego, którą Jezus od-
puszczał grzechy, przekazał swoim apos-
tołom. Padamy naszemu niebiańskiemu 
Ojcu w ramiona, gdy idziemy do  kapła-
na i spowiadamy się.
Kto może przebaczyć grzechy?
Jedynie Bóg może przebaczać grzechy. 
Jezus mógł powiedzieć: „Synu! Twoje 
grzechy są odpuszczone” (Mk 2, 5) tyl-
ko dlatego, że jest Synem Bożym. Tyl-
ko dlatego, że Jezus upoważnił  kapła-
nów, ci mogą teraz zamiast Niego od-
puszczać grzechy. 
Ktoś powie: Ja załatwiam to bezpośred-
nio z Bogiem, nie potrzebuję do tego ka-
płana! Bóg chce jednak inaczej. Zna nas. 
Oszukujemy się, co do naszych grze-
chów, chętnie zamiatamy sprawy pod dy-
wan. Dlatego Bóg chce, żebyśmy wypo-
wiedzieli głośno nasze grzechy i wyznali 
je twarzą w twarz. Dlatego wyłącznie ka-
płanów dotyczy nakaz: „Tym, którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; 
którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J 
20, 23).
Co sprawia, że człowiek okazuje skru-
chę?
Ze zrozumienia swojej osobistej winy 
rodzi się pragnienie poprawy: nazywa 
się to skruchą. Okazujemy ją, kiedy 
widzimy sprzeczność między miłością 
Bożą a naszym grzechem. Wtedy od-
czuwamy prawdziwy ból z powodu na-
szych grzechów, postanawiamy zmie-
nić nasze życie i pokładamy całą naszą 
nadzieję w Bożej pomocy.
Kwestionuje się realność grzechu. 
Niektórzy wierzą nawet, że po prostu na 
gruncie psychologii, należałoby się 
rozprawić z poczuciem winy. Ale szczere 
poczucie winy jest ważne. Jeśli w 
samochodz ie  l i czn ik  wskazu je  
przekroczenie prędkości, to nie jest wina 
urządzenia, lecz kierowcy. Im bliżej 
jesteśmy Boga, który cały jest światłem, 
tym wyraźniej wychodzą na jaw nasze 
ciemne strony. Bóg jednak nie jest 
światłem, które oślepia, lecz światłem, 
które leczy. Skrucha kieruje nas w stronę 
światła, w którym stajemy się zdrowi.
Co to jest pokuta?
Pokuta to zadośćuczynienie za popeł-
nioną nieprawość. Odpokutować po-
winniśmy nie tylko w umyśle, lecz po-
kuta musi się przejawiać w czynach 
miłości i zaangażowaniu na rzecz in-
nych. Pokutę czyni się poprzez mod-
litwę, post i wsparcie duchowe i mater-
ialne udzielane ubogim. 
Pokuta jest często źle rozumiana. Nie ma 
nic wspólnego z samokrytyką i skrupu-
latnością. Pokuta nie jest medytowaniem 
nad tym, jakim jestem złym człowie-
kiem. Pokuta wyzwala i ośmiela do tego, 
by zacząć na nowo.

Jakie są zasadnicze wymogi, które musi 
spełnić chrześcijanin, żeby w sakramen-
cie pokuty nastąpiło przebaczenie grze-
chów?
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pragnieniem zemsty za rzeczywiste lub 
rzekome krzywdy.
Lenistwo jest złą skłonnością, która spra-
wia, że unikamy wszelkiego wysiłku, trud-
ności czy wyzwań zmierzających do 
wzrostu życia duchowego. 
Walka z grzechami (wadami) głównymi
W rozwoju życia duchowego ważne jest 
odkrycie źródła swoich grzechów. Nie 
wystarczy bowiem podjęcie walki z samy-
mi grzesznymi uczynkami, ale trzeba dot-
knąć ich źródła i przyczyny, czyli grzechów 
(wad) głównych. Zamiast obwiniać o każ-
dy grzech osobisty swoją słabą naturę 
i grzech pierworodny czy czekać wyłącz-
nie na Bożą łaskę, należy podjąć pozytyw-
ną walkę ze swoimi grzechami (wadami) 
głównymi, by je osłabić. Dzięki temu osła-
bieniu zmniejszy się częstotliwość popeł-
nianych grzesznych czynów, zwłaszcza 
grzechów śmiertelnych.

Czy grzech innych może być moim? 
– kilka słów o grzechach cudzych

Wprowadzenie
Stare polskie przysłowie powiada, że Zło-
dziejem jest ten, który kradnie i ten, który 
worek trzyma. W wielu sytuacjach grzech 
nie mógłby zaistnieć, gdyby nie rozkaz, za-
chęta innych, zła rada, ich pochwała zamia-
ru lub pomoc, a potem milczenie, brak kary 
czy nawet uniewinnianie grzechów cu-
dzych. Są więc takie grzechy, których co 
prawda sami nie popełniamy, ale odpowia-
damy za nie, gdyż bez udziału w nich osób 
drugich prawdopodobnie by one nie zaist-
niały, w każdym razie ich powstanie byłoby 
znacznie utrudnione. Tak czytamy w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego: Grzech 
jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy 
odpowiedzialność za grzechy popełniane 
przez innych, gdy w nich współdziałamy:
– uczestnicząc w nich bezpośrednio i do-

browolnie; 
– nakazując je, zalecając, pochwalając lub 

aprobując;
– nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając 

im, mimo że jesteśmy do tego zobowiąza-
ni;

– chroniąc tych, którzy popełniają zło 
(KKK 1868).

Grzechy cudze
Pochylając się nad katechizmową definicją 
możemy wyróżnić dziewięć grzechów cu-
dzych.
1. Consilio – namawiać kogoś do grzechu.
Doradzanie polega na podsuwaniu moty-
wów, informowaniu o środkach służących 
do złego, o sposobach jego popełniania, ale 
bez nacisku czy zmuszania.
2. Mandato – nakazywać grzech.
Nakazywanie wiąże się z jakimś autory-
tetem czy władzą. Może się go dopuścić np. 
matka, która zmusza córkę do poddania się 
aborcji, urzędnik państwowy, który pod 
groźbą pozbawienia funkcji lub wyrzuce-
nia z pracy czy innej kary, poleca wykona-
nie czynu nagannego.
3. Approbatione – zezwalać na grzech.
Zezwalanie jest rodzajem tolerancji. Jest 
ona niedopuszczalna, gdy stwarza okazję 
do złego lub gdy mu nie zapobiega. Małżo-
nek, który nie protestuje przeciw naduży-
ciom i łamaniu ślubów małżeńskich przez 

koncepcyjne, diler rozprowadzający nar-
kotyki, osoba prowadząca melinę, pomoc-
nik złodzieja obserwujący okolicę, paser 
przechowujący i upłynniający kradzione 
towary, grupy przestępcze trudniące się 
„praniem brudnych pieniędzy”, producent 
broni sprzedający ją obydwu stronom wal-
czącym przeciw sobie w niesprawiedliwej 
wojnie. Pomaganiem do zła jest też głoso-
wanie w wyborach na jednostki lub partie, 
które propagują światopogląd i zachowania 
odbiegające od norm moralnych. Idąc do 
wyborów, należy sprawdzić postępowanie 
kandydata, jego poglądy.
9. Defensio maleficii – usprawiedliwiać 

czyjś grzech.
Uczeni, nauczyciele, publicyści, adwokaci, 
którzy w swoich pracach i wypowiedziach 
starają się usprawiedliwić przestępstwa, 
stosując argumenty pseudonaukowe, psy-
chologiczne czy filozoficzne są odpowie-
dzialni za szerzenie się i umacnianie zła.
Zakończenie
Na unikaniu omówionych, nagannych pos-
taw, oczywiście nie powinniśmy poprzesta-
wać. Potrzebne jest też pozytywne działa-
nie: mądra katechizacja, dobra rada, pocią-
gający pozytywny przykład, uchwalanie 
korzystnych ustaw, rozwijanie danych 
przez Boga talentów na chwałę Boga i po-
żytek bliźnich. Warto zapamiętać apel św. 
Jakuba: Bracia moi, jeśliby ktokolwiek 
z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go na-
wrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesz-
nika z jego błędnej drogi, wybawi duszę je-
go od śmierci i zakryje liczne grzechy (Jk 5 
19).
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współmałżonka, staje się wspólnikiem jego 
grzechu.
4. Provocatione – pobudzać do grzechu.
Pobudzanie jest dostarczaniem bodźców, 
na które reaguje się grzechem. Wiąże się ze 
zgorszeniem przez zły przykład, zwłaszcza 
dawany przez osoby znaczące. Do tej ka-
tegorii należy pornografia. Można kogoś 
zgorszyć też przez głoszenie poglądów, na 
które słuchacz lub czytelnik nie jest przy-
gotowany.
5. Laude vel blandimento – pochwalać 

grzech drugiego.
Po popełnieniu przez kogoś grzechu nagan-
ną postawą byłoby pochwalanie i bronienie 
tego zła. Jeśliby np. dziecko przyniosło do 
domu rzecz niewątpliwie ukradzioną lub 
wyłudzoną, a rodzice zareagowaliby uzna-
niem dla sprytu i zaradności swego potom-
ka, byliby współwinni jego złego czynu.
6. Occultatione – milczeć, gdy ktoś grzeszy.
Już w Ewangelii Pan Jezus nakazał upomi-
nać grzeszących (Mt 18, 15-16). Święty Pa-
weł poucza Tytusa: Karć ich [krnąbrnych, 
zwodzicieli] surowo, aby wytrwali w zdro-
wej wierze (Tt 1, 13). Powiada się, że zło 
szerzy się tam, gdzie dobrzy są bierni. Przy-
słowie łacińskie mówi: Qui tacet, consen-
tire videtur – Zdaje się, że kto milczy, ten 
się zgadza. Pięknie o tym pisze prorok E-
zechiel: Jeśli do występnego powiem: 
„Występny musi umrzeć”, a ty nic nie mó-
wisz, by występnego sprowadzić z jego dro-
gi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale 
odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę 
ciebie (Ez 33, 8).
7. Participe – nie karać za grzech.
Niekaranie występków sugeruje, że są one 
dozwolone, choć niezgodne z etyką. Na za-
rzut, że prawo nikogo do korzystania ze zła 
nie zmusza, można odpowiedzieć, że pra-
wo ma też funkcję wychowawczą i bez-
karność powoduje zgorszenie ludzi słabych 
moralnie i nieodpowiedzialnych, którzy 
myślą, że co nie jest zabronione, jest doz-
wolone. Współdziałanie solidarne i świa-
dome z grzeszącym jest równoznaczne ze 
zgodą na grzech, a to pociąga za sobą 
współodpowiedzialność.
8. Silentio – pomagać do grzechu.
Pomaganie jest ułatwianiem złego przed 
lub w trakcie jego dokonywania. Dopusz-
cza się go np. pielęgniarka asystująca przy 
aborcji, lekarz wskazujący klinikę, gdzie 
przeprowadza się zabijanie dzieci nienaro-
dzonych, aptekarz sprzedający środki anty-

Kto nie uwierzy, będzie potępiony
(Mk 16,16) – grzechy przeciwko wierze

Wprowadzenie
Wielokrotnie podczas rozmów kapłanów 
z ochrzczonymi pada stwierdzenie „wierzę 
w Boga, ale... nie praktykuję, nie chodzę do 
kościoła, wierzę na swój sposób, modlę się 
w domu” itd. Boże Słowo wielokrotnie 
podkreśla, że wiara i uczynki, czyli co-
dzienne praktykowanie, są nierozłączne. 
Autentyczna wiara, prawdziwe doświad-

czenie żywego Boga w Osobie Jezusa 
Chrystusa, w sposób naturalny prowadzi 
do nawrócenia, czyli wewnętrznej prze-
miany, a potem do zmiany życia, dawania 
świadectwa, podjęcia apostolstwa. Zazwy-
czaj ci, którzy określają się mianem „wie-
rzących – niepraktykujących”, doświad-
czają jednego z grzechów przeciwko wie-
rze, które poniżej zostaną przedstawione.
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Dobra będące celem tych grzechów są pra-
wdziwe i godne realizacji, jednak powinno 
się to odbywać w sposób właściwy, bez 
niszczenia innych ważnych dóbr i bez za-
pominania o Bogu i o bliźnich. Dlatego we-
dług św. Tomasza z Akwinu wada główna 
to taka, która polega na nadmiernym pożą-
daniu dobrego skądinąd celu.
Ukrywanie słabości
Pozostałe trzy grzechy główne, czyli zaz-
drość, gniew i lenistwo (znużenie ducho-
we, acedia), charakteryzują się niechęcią 
do realizacji dóbr. Uleganie im stanowi 
pewną formę ukrywania lub chronienia 
swojej słabości moralnej albo grzesznego 
stylu życia.

Zazdrość jest postawą skierowaną przeciw 
prawdziwemu dobru drugiego człowieka, 
które jest traktowane jako zagrożenie dla 
własnej wartości. Człowiek zazdrosny sta-
ra się nie dopuścić, aby bliźni osiągnął dob-
ra, a gdy je osiągnie, to stara się je znisz-
czyć. 
Gniew jest utratą roztropności, usunięciem 
stałości, zaburzeniem w porządku natury, 
wzburzeniem wobec konieczności znosze-
nia krzywd. Rodzi się zazwyczaj z braku 
zaspokojenia wcześniej omówionych, pier-
wszych czterech grzechów (pychy, chci-
wości, łakomstwa, nieczystości). Może być 
wtedy skierowane przeciw sobie lub prze-
ciw drugiemu człowiekowi. Może być też 
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„Mnie nikt nie może pomóc” – to zdanie 
nieraz wypowiadane przez ludzi nie ma 
już więcej prawa bytu. Gdzie człowiek u-
pada przez swoje grzechy, tam Bóg Oj-
ciec posłał już swojego Syna. Skutkiem 
grzechu jest śmierć (por. Rz 6, 23). Skut-
kiem grzechu jest jednak także cudowna 
solidarność Boga, który posyła nam Je-
zusa jako Przyjaciela i Zbawiciela. Dla-
tego grzech pierworodny nazywa się też 
felix culpa (łac. szczęśliwa wina): 
„O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak 
wielki Odkupiciel!” (liturgia Wigilii Pas-
chalnej).
Dlaczego Chrystus podarował nam sa-
krament pokuty i namaszczenia chorych?
Miłość Chrystusa objawia się w tym, 
że szuka zagubionych i leczy chorych. 
Dlatego jesteśmy obdarowywani sa-
kramentami uzdrowienia i odnowy, 
w których stajemy się wolni od grze-
chu i umocnieni w słabościach naszego 
ciała i duszy. 
Jak inaczej nazywany jest sakrament po-
kuty?
Sakrament pokuty nazywany jest tak-
że sakramentem pojednania, przeba-
czenia, nawrócenia lub spowiedzią.
Już przez chrzest zostajemy pojednani 
z Bogiem, po co zatem jeszcze sakrament 
pojednania?
Chrzest wyrywa nas wprawdzie z mo-
cy grzechu i śmierci oraz obdarza nas 
nowym życiem dzieci Bożych, ale nie 
wyzwala z ludzkich słabości i skłon-
ności do grzechu. Dlatego potrzebu-
jemy wciąż na nowo jednać się z Bo-
giem. W tym celu mamy spowiedź.
Niektórzy uważają, że spowiedź nie jest 
„nowoczesna”. Może być trudna i kosz-
tuje na początku wiele trudu. Jedną z naj-
większych łask jest możność rozpoczę-
cia swojego życia od nowa – bez obcią-
żeń, z czystą hipoteką, być przyjętym 
z miłością i obdarzonym nową siłą. Bóg 
jest miłosierny i niczego nie pragnie bar-
dziej jak tylko, żebyśmy skorzystali z Je-
go miłosierdzia. Kto się wyspowiadał, 
otwiera nową, czystą kartę w księdze 
swojego życia.
Kto ustanowił sakrament pokuty?
Sam Jezus ustanowił sakrament 
pokuty, kiedy ukazał się apostołom 
w dniu Zmartwychwstania i polecił 
im: „Przyjmijcie Ducha Świętego. 
Tym, którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone; którym zatrzymacie, są 
zatrzymane” (J 20, 22a-23). 
W przypowieści o miłosiernym Ojcu, Je-
zus najpiękniej wyraził to, co dzieje się 
w sakramencie pokuty: błądzimy, gubi-
my się, nie dajemy już rady. Jednak nasz 
Ojciec oczekuje na nas z wielką, nies-
kończoną tęsknotą. Przebacza nam grze-
chy, zawsze nas przyjmuje, gdy wraca-
my. Dla Jezusa przebaczanie grzechów 
było ważniejsze niż czynienie cudów. 
Widział w tym wielki znak nadejścia kró-
lestwa Bożego, w którym wszystkie rany 
zostają uleczone i wszystkie łzy otarte. 

Moc Ducha Świętego, którą Jezus od-
puszczał grzechy, przekazał swoim apos-
tołom. Padamy naszemu niebiańskiemu 
Ojcu w ramiona, gdy idziemy do  kapła-
na i spowiadamy się.
Kto może przebaczyć grzechy?
Jedynie Bóg może przebaczać grzechy. 
Jezus mógł powiedzieć: „Synu! Twoje 
grzechy są odpuszczone” (Mk 2, 5) tyl-
ko dlatego, że jest Synem Bożym. Tyl-
ko dlatego, że Jezus upoważnił  kapła-
nów, ci mogą teraz zamiast Niego od-
puszczać grzechy. 
Ktoś powie: Ja załatwiam to bezpośred-
nio z Bogiem, nie potrzebuję do tego ka-
płana! Bóg chce jednak inaczej. Zna nas. 
Oszukujemy się, co do naszych grze-
chów, chętnie zamiatamy sprawy pod dy-
wan. Dlatego Bóg chce, żebyśmy wypo-
wiedzieli głośno nasze grzechy i wyznali 
je twarzą w twarz. Dlatego wyłącznie ka-
płanów dotyczy nakaz: „Tym, którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; 
którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J 
20, 23).
Co sprawia, że człowiek okazuje skru-
chę?
Ze zrozumienia swojej osobistej winy 
rodzi się pragnienie poprawy: nazywa 
się to skruchą. Okazujemy ją, kiedy 
widzimy sprzeczność między miłością 
Bożą a naszym grzechem. Wtedy od-
czuwamy prawdziwy ból z powodu na-
szych grzechów, postanawiamy zmie-
nić nasze życie i pokładamy całą naszą 
nadzieję w Bożej pomocy.
Kwestionuje się realność grzechu. 
Niektórzy wierzą nawet, że po prostu na 
gruncie psychologii, należałoby się 
rozprawić z poczuciem winy. Ale szczere 
poczucie winy jest ważne. Jeśli w 
samochodz ie  l i czn ik  wskazu je  
przekroczenie prędkości, to nie jest wina 
urządzenia, lecz kierowcy. Im bliżej 
jesteśmy Boga, który cały jest światłem, 
tym wyraźniej wychodzą na jaw nasze 
ciemne strony. Bóg jednak nie jest 
światłem, które oślepia, lecz światłem, 
które leczy. Skrucha kieruje nas w stronę 
światła, w którym stajemy się zdrowi.
Co to jest pokuta?
Pokuta to zadośćuczynienie za popeł-
nioną nieprawość. Odpokutować po-
winniśmy nie tylko w umyśle, lecz po-
kuta musi się przejawiać w czynach 
miłości i zaangażowaniu na rzecz in-
nych. Pokutę czyni się poprzez mod-
litwę, post i wsparcie duchowe i mater-
ialne udzielane ubogim. 
Pokuta jest często źle rozumiana. Nie ma 
nic wspólnego z samokrytyką i skrupu-
latnością. Pokuta nie jest medytowaniem 
nad tym, jakim jestem złym człowie-
kiem. Pokuta wyzwala i ośmiela do tego, 
by zacząć na nowo.

Jakie są zasadnicze wymogi, które musi 
spełnić chrześcijanin, żeby w sakramen-
cie pokuty nastąpiło przebaczenie grze-
chów?
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pragnieniem zemsty za rzeczywiste lub 
rzekome krzywdy.
Lenistwo jest złą skłonnością, która spra-
wia, że unikamy wszelkiego wysiłku, trud-
ności czy wyzwań zmierzających do 
wzrostu życia duchowego. 
Walka z grzechami (wadami) głównymi
W rozwoju życia duchowego ważne jest 
odkrycie źródła swoich grzechów. Nie 
wystarczy bowiem podjęcie walki z samy-
mi grzesznymi uczynkami, ale trzeba dot-
knąć ich źródła i przyczyny, czyli grzechów 
(wad) głównych. Zamiast obwiniać o każ-
dy grzech osobisty swoją słabą naturę 
i grzech pierworodny czy czekać wyłącz-
nie na Bożą łaskę, należy podjąć pozytyw-
ną walkę ze swoimi grzechami (wadami) 
głównymi, by je osłabić. Dzięki temu osła-
bieniu zmniejszy się częstotliwość popeł-
nianych grzesznych czynów, zwłaszcza 
grzechów śmiertelnych.

Czy grzech innych może być moim? 
– kilka słów o grzechach cudzych

Wprowadzenie
Stare polskie przysłowie powiada, że Zło-
dziejem jest ten, który kradnie i ten, który 
worek trzyma. W wielu sytuacjach grzech 
nie mógłby zaistnieć, gdyby nie rozkaz, za-
chęta innych, zła rada, ich pochwała zamia-
ru lub pomoc, a potem milczenie, brak kary 
czy nawet uniewinnianie grzechów cu-
dzych. Są więc takie grzechy, których co 
prawda sami nie popełniamy, ale odpowia-
damy za nie, gdyż bez udziału w nich osób 
drugich prawdopodobnie by one nie zaist-
niały, w każdym razie ich powstanie byłoby 
znacznie utrudnione. Tak czytamy w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego: Grzech 
jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy 
odpowiedzialność za grzechy popełniane 
przez innych, gdy w nich współdziałamy:
– uczestnicząc w nich bezpośrednio i do-

browolnie; 
– nakazując je, zalecając, pochwalając lub 

aprobując;
– nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając 

im, mimo że jesteśmy do tego zobowiąza-
ni;

– chroniąc tych, którzy popełniają zło 
(KKK 1868).

Grzechy cudze
Pochylając się nad katechizmową definicją 
możemy wyróżnić dziewięć grzechów cu-
dzych.
1. Consilio – namawiać kogoś do grzechu.
Doradzanie polega na podsuwaniu moty-
wów, informowaniu o środkach służących 
do złego, o sposobach jego popełniania, ale 
bez nacisku czy zmuszania.
2. Mandato – nakazywać grzech.
Nakazywanie wiąże się z jakimś autory-
tetem czy władzą. Może się go dopuścić np. 
matka, która zmusza córkę do poddania się 
aborcji, urzędnik państwowy, który pod 
groźbą pozbawienia funkcji lub wyrzuce-
nia z pracy czy innej kary, poleca wykona-
nie czynu nagannego.
3. Approbatione – zezwalać na grzech.
Zezwalanie jest rodzajem tolerancji. Jest 
ona niedopuszczalna, gdy stwarza okazję 
do złego lub gdy mu nie zapobiega. Małżo-
nek, który nie protestuje przeciw naduży-
ciom i łamaniu ślubów małżeńskich przez 

koncepcyjne, diler rozprowadzający nar-
kotyki, osoba prowadząca melinę, pomoc-
nik złodzieja obserwujący okolicę, paser 
przechowujący i upłynniający kradzione 
towary, grupy przestępcze trudniące się 
„praniem brudnych pieniędzy”, producent 
broni sprzedający ją obydwu stronom wal-
czącym przeciw sobie w niesprawiedliwej 
wojnie. Pomaganiem do zła jest też głoso-
wanie w wyborach na jednostki lub partie, 
które propagują światopogląd i zachowania 
odbiegające od norm moralnych. Idąc do 
wyborów, należy sprawdzić postępowanie 
kandydata, jego poglądy.
9. Defensio maleficii – usprawiedliwiać 

czyjś grzech.
Uczeni, nauczyciele, publicyści, adwokaci, 
którzy w swoich pracach i wypowiedziach 
starają się usprawiedliwić przestępstwa, 
stosując argumenty pseudonaukowe, psy-
chologiczne czy filozoficzne są odpowie-
dzialni za szerzenie się i umacnianie zła.
Zakończenie
Na unikaniu omówionych, nagannych pos-
taw, oczywiście nie powinniśmy poprzesta-
wać. Potrzebne jest też pozytywne działa-
nie: mądra katechizacja, dobra rada, pocią-
gający pozytywny przykład, uchwalanie 
korzystnych ustaw, rozwijanie danych 
przez Boga talentów na chwałę Boga i po-
żytek bliźnich. Warto zapamiętać apel św. 
Jakuba: Bracia moi, jeśliby ktokolwiek 
z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go na-
wrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesz-
nika z jego błędnej drogi, wybawi duszę je-
go od śmierci i zakryje liczne grzechy (Jk 5 
19).
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współmałżonka, staje się wspólnikiem jego 
grzechu.
4. Provocatione – pobudzać do grzechu.
Pobudzanie jest dostarczaniem bodźców, 
na które reaguje się grzechem. Wiąże się ze 
zgorszeniem przez zły przykład, zwłaszcza 
dawany przez osoby znaczące. Do tej ka-
tegorii należy pornografia. Można kogoś 
zgorszyć też przez głoszenie poglądów, na 
które słuchacz lub czytelnik nie jest przy-
gotowany.
5. Laude vel blandimento – pochwalać 

grzech drugiego.
Po popełnieniu przez kogoś grzechu nagan-
ną postawą byłoby pochwalanie i bronienie 
tego zła. Jeśliby np. dziecko przyniosło do 
domu rzecz niewątpliwie ukradzioną lub 
wyłudzoną, a rodzice zareagowaliby uzna-
niem dla sprytu i zaradności swego potom-
ka, byliby współwinni jego złego czynu.
6. Occultatione – milczeć, gdy ktoś grzeszy.
Już w Ewangelii Pan Jezus nakazał upomi-
nać grzeszących (Mt 18, 15-16). Święty Pa-
weł poucza Tytusa: Karć ich [krnąbrnych, 
zwodzicieli] surowo, aby wytrwali w zdro-
wej wierze (Tt 1, 13). Powiada się, że zło 
szerzy się tam, gdzie dobrzy są bierni. Przy-
słowie łacińskie mówi: Qui tacet, consen-
tire videtur – Zdaje się, że kto milczy, ten 
się zgadza. Pięknie o tym pisze prorok E-
zechiel: Jeśli do występnego powiem: 
„Występny musi umrzeć”, a ty nic nie mó-
wisz, by występnego sprowadzić z jego dro-
gi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale 
odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę 
ciebie (Ez 33, 8).
7. Participe – nie karać za grzech.
Niekaranie występków sugeruje, że są one 
dozwolone, choć niezgodne z etyką. Na za-
rzut, że prawo nikogo do korzystania ze zła 
nie zmusza, można odpowiedzieć, że pra-
wo ma też funkcję wychowawczą i bez-
karność powoduje zgorszenie ludzi słabych 
moralnie i nieodpowiedzialnych, którzy 
myślą, że co nie jest zabronione, jest doz-
wolone. Współdziałanie solidarne i świa-
dome z grzeszącym jest równoznaczne ze 
zgodą na grzech, a to pociąga za sobą 
współodpowiedzialność.
8. Silentio – pomagać do grzechu.
Pomaganie jest ułatwianiem złego przed 
lub w trakcie jego dokonywania. Dopusz-
cza się go np. pielęgniarka asystująca przy 
aborcji, lekarz wskazujący klinikę, gdzie 
przeprowadza się zabijanie dzieci nienaro-
dzonych, aptekarz sprzedający środki anty-

Kto nie uwierzy, będzie potępiony
(Mk 16,16) – grzechy przeciwko wierze

Wprowadzenie
Wielokrotnie podczas rozmów kapłanów 
z ochrzczonymi pada stwierdzenie „wierzę 
w Boga, ale... nie praktykuję, nie chodzę do 
kościoła, wierzę na swój sposób, modlę się 
w domu” itd. Boże Słowo wielokrotnie 
podkreśla, że wiara i uczynki, czyli co-
dzienne praktykowanie, są nierozłączne. 
Autentyczna wiara, prawdziwe doświad-

czenie żywego Boga w Osobie Jezusa 
Chrystusa, w sposób naturalny prowadzi 
do nawrócenia, czyli wewnętrznej prze-
miany, a potem do zmiany życia, dawania 
świadectwa, podjęcia apostolstwa. Zazwy-
czaj ci, którzy określają się mianem „wie-
rzących – niepraktykujących”, doświad-
czają jednego z grzechów przeciwko wie-
rze, które poniżej zostaną przedstawione.
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Człowiek uzyskuje przebaczenie grze-
chów, gdy się nawróci, a kapłan w imię 
Boże wypowie nad nim formułę roz-
grzeszenia. 
Jak powinienem przygotować się do spo-
wiedzi?
Warunkami każdej spowiedzi są: ra-
chunek sumienia, żal za grzechy, moc-
ne postanowienie poprawy, wyznanie 
grzechów i pokuta.
Rachunek sumienia powinien być grun-
towny, ale nie jest wystarczający. Bez 
rzeczywistego żalu, nawet po ustnym 
wyznaniu grzechów, nikt nie może zos-
tać rozgrzeszony. Nieodzowne jest rów-
nież mocne postanowienie poprawy, aby 
nie popełnić grzechu w przyszłości. 
Grzesznik koniecznie musi wypowie-
dzieć głośno grzechy przed spowiedni-
kiem, czyli przyznać się do nich. Wresz-
cie elementem spowiedzi jest zadość-
uczynienie lub pokuta, którą spowiednik 
zadaje penitentowi, aby naprawił wyrzą-
dzone szkody.
Z jakich grzechów należy się spowiadać?
Wszystkie ciężkie grzechy, o których 
człowiek przypomni sobie w czasie do-
kładnego rachunku sumienia, a z któ-
rych się jeszcze nie wyspowiadał, 
w normalnych okolicznościach mogą 
być odpuszczone jedynie w pojedyn-
czej sakramentalnej spowiedzi. 
Na pewno istnieją zahamowania przed 
przystąpieniem do spowiedzi. Przezwy-
ciężenie ich jest już pierwszym krokiem 
do wewnętrznego uzdrowienia. Pomocą 
może być uświadomienie sobie, że także 
papież musi zdobyć się na odwagę wyz-
nania innemu kapłanowi – a tym samym 
Bogu – swoich błędów i słabości. Jedy-
nie w skrajnych sytuacjach życiowych 
(np. wojna czy inne bezpośrednie zagro-
żenie życia) kapłan może udzielić roz-
grzeszenia bez wcześniejszego osobis-
tego wyznania grzechów (tzw. absolucja 
generalna). Należy jednak wyznać cięż-
kie grzechy podczas osobistej spowiedzi 
przy najbliższej okazji.
Kiedy jestem zobowiązany wyspowiadać 
się ze swoich ciężkich grzechów? Jak 
często powinienem się spowiadać?
Po uzyskaniu wieku rozeznania jest się 
zobowiązanym do spowiedzi z popeł-
nionych grzechów ciężkich. Kościół 
gorąco zaleca, aby wierzący przystę-
pował do spowiedzi przynajmniej raz 
w roku. Jeżeli popełniło się grzech 
ciężki, a chce się przyjąć Komunię 
Świętą, należy się wyspowiadać. 
Pod pojęciem wiek rozeznania Kościół 
rozumie wiek, kiedy używa się już rozu-
mu i potrafi się już rozróżniać dobro od 
zła.
Czy można się spowiadać, gdy nie popeł-
niło się żadnego grzechu ciężkiego?
Spowiedź jest wielkim darem uzdro-
wienia i głębszego zjednoczenia z Pa-
nem również wtedy, gdy w sensie ścis-
łym nie trzeba się spowiadać. 
Na spotkaniach młodzieży w Taize, pod-

czas Światowych Dni Młodzieży – wszę-
dzie widzi się młodych ludzi, którzy jed-
nają się z Bogiem. Chrześcijanie, którzy 
poważnie traktują naśladowanie Chrys-
tusa, szukają radości, którą daje radykal-
ny, nowy początek z Bogiem. Nawet 
święci regularnie przystępowali do spo-
wiedzi, kiedy było to możliwe. Potrzebo-
wali jej, aby wzrastać w pokorze i miłoś-
ci oraz aby uzdrawiające światło Boże 
oświeciło wszystkie zakamarki ich du-
szy.
Dlaczego tylko kapłani mogą odpuszczać 
grzechy?
Odpuszczać grzechy może człowiek, 
który posiada do tego mandat od Boga 
i jest obdarzony przez Niego mocą, że-
by rozgrzeszenie, które wypowiada do 
penitenta, rzeczywiście się dokonało. 
Taki przywilej mają w pierwszym rzę-
dzie biskupi, a także ich współpracow-
nicy, wyświęceni kapłani.
Czy istnieją grzechy, które są tak ciężkie, 
że nie może z nich rozgrzeszyć zwykły ka-
płan?
Istnieją grzechy, przez których popeł-
nienie człowiek całkowicie odwraca się 
od Boga i jednocześnie z powodu wagi 
czynów ściąga na siebie ekskomunikę. 
W przypadku grzechów obłożonych 
karą ekskomuniki, rozgrzeszenia mo-
że udzielić tylko biskup lub wyznaczo-
ny przez niego kapłan, w szczególnych 
wypadkach nawet wyłącznie papież. 
W sytuacji zagrożenia życia, każdy ka-
płan może rozgrzeszyć ze wszystkich 
grzechów, zdjąć karę ekskomuniki. 
Katolik, który na przykład dokona zabój-
stwa lub aborcji automatycznie wyłącza 
się z sakramentalnej wspólnoty Kościo-
ła. Kościół stwierdza jedynie taki stan. 
Ekskomunika ma za zadanie skłonić 
grzesznika do poprawy i sprowadzić go 
znowu na właściwą drogę.
Czy kapłan może opowiedzieć o tym, co 
usłyszał podczas spowiedzi?
Nie, pod żadnym pozorem. Tajemnica 
spowiedzi jest absolutna. Gdyby któ-
ryś kapłan przekazał innym ludziom 
coś z tego, co usłyszał podczas spowie-
dzi, zostałby ekskomunikowany. Nie 
może nic powiedzieć ani zasugerować 
nawet policji.
Kapłani traktują tajemnicę spowiedzi 
bardzo poważnie. Byli księża, którzy 
z tego powodu byli torturowani i mor-
dowani. Dlatego bez żadnych oporów 
można mówić otwarcie i z pełną ufnością 
zwierzać się kapłanowi, którego w tym 
momencie jedynym zadaniem jest być 
całkowicie „uchem Boga”.
Jakie pozytywne efekty ma spowiedź?
Spowiedź jedna grzesznika z Bogiem 
i Kościołem.
Czas po rozgrzeszeniu jest jak prysznic 
po treningu, jak świeże powietrze po let-
niej burzy, jak pobudka w słoneczny letni 
poranek, jak nieważkość nurka... W sło-
wie „pojednanie” zawiera się wszystko: 
znowu mamy czystą kartę u Boga. 

Nauczanie katechizmowe
Katechizm Kościoła Katolickiego w nume-
rach 2110-2128 wymienia następujące 
grzechy przeciwko wierze: zabobon, bał-
wochwalstwo, wróżbiarstwo, magia, bez-
bożność, ateizm i agnostycyzm.
Zabobon jest wypaczeniem postawy reli-
gijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Z re-
guły ma charakter irracjonalny oraz niereli-
gijny przedmiot i przypisuje jakieś magicz-
ne znaczenie określonym praktykom (cza-
ry, gusła, przesądy). W zabobonie człowiek 
tworzy sobie namiastkę religii, ale mającą 
całkiem przeciwny kierunek dążenia. O ile 
w religii dążenia człowieka mają na celu 
wejście w relację z Bogiem, który daje zba-
wienie, o tyle w przypadku zabobonu czło-
wiek swe działania zabobonne podejmuje 
w celu polepszenia warunków życia ziem-
skiego. Przez taką postawę praktycznie na-
stawia się na obronę i rozwijanie swojego 
życia niezależnie od Bożej Opatrzności, 
a nawet stara się Nią kierować przez ma-
giczne zabiegi.
Bałwochwalstwo polega na ubóstwianiu 
tego, co nie jest Bogiem, oddawaniu czci 
należnej tylko Bogu – osobom, rzeczom 
lub ich wyobrażeniom artystycznym. 
W praktyce takimi chwilowymi idolami 
mogą być słynni aktorzy, najnowszy samo-
chód, telefon, a nawet jakiś sportowy klub. 
Skrajną formą bałwochwalstwa jest sata-
nizm, czyli kult złego ducha. Bałwochwal-
stwo polega zatem na oddawaniu czci stwo-
rzeniu, a nie Stwórcy.
Wróżbiarstwo i magia. Tak czytamy 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego: 
Korzystanie z horoskopów, astrologia, chi-
romancja, wyjaśnianie przepowiedni 
i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługi-
wanie się medium są przejawami chęci pa-
nowania nad czasem, nad historią i wresz-
cie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem 
zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te 
są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połą-
czonym z miłującą bojaźnią – które należą 
się jedynie Bogu. I dalej: Wszystkie prakty-
ki magii lub czarów, przez które dąży się do 
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać 
się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad 
bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu 
zdrowia – są w poważnej sprzeczności 
z cnotą religijności. Praktyki te należy po-
tępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im 
intencja zaszkodzenia drugiemu człowieko-
wi lub uciekanie się do interwencji demo-
nów. Jest również naganne noszenie amule-
tów.

Bezbożność. Katechizm wymienia trzy 
grzechy bezbożności: kuszenie Boga w sło-
wach i czynach, świętokradztwo i symonia. 
Kuszenie Boga polega na wystawianiu na 
próbę Jego dobroci i wszechmocy, szcze-
gólnie wtedy, gdy doświadczam różnych 
trudności, problemów, z którymi sobie nie 
radzę. Świętokradztwo polega na profano-
waniu lub niegodnym traktowaniu sakra-
mentów i innych czynności liturgicznych, 
jak również osób poświęconych Bogu, 
miejsc świętych i rzeczy świętych przezna-
czonych do kultu. Jest ono grzechem cięż-
kim zwłaszcza, gdy świętokradczo przystę-
pujemy do Komunii Świętej. Symonia to 
nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistoś-
ci duchowych. Nazwa „symonia” bierze się 
od Szymona – czarnoksiężnika, o którym 
czytamy w Dziejach Apostolskich. Chciał 
on zapłacić Apostołom za to, by dali mu 
władzę duchową – dar czynienia cudów. 
Coraz częściej spotykamy się z taką pos-
tawą wobec sakramentów (chrzest, bierz-
mowanie), różnego rodzaju zaświadczeń, 
które można kupić za odpowiednią cenę, 
kiedy nie spełniamy odpowiednich wyma-
gań.
Grzechy zaniedbania
Pierwszym grzechem zaniedbania jest za-
niechanie wyznawania wiary na zew-
nątrz, wynikające na przykład z lęku przed 
opinią ludzką. Zupełnie inną postawę uka-
zują nam męczennicy, którzy odważnie 
przyznają się do wiary, a nawet gotowi są 
oddać za nią życie.
Drugim grzechem zaniedbania jest brak 
pogłębiania wiary. Zazwyczaj edukacja 
religijna kończy się na etapie szkoły pod-
stawowej. Rzadkością wśród katolików 
jest czytanie Pisma Świętego, Katechizmu, 
czasopism czy książek o tematyce religij-
nej. Coraz częstszym zjawiskiem wśród 
młodzieży jest wypisywanie się z lekcji re-
ligii w szkole. To tylko kilka przykładów 
niezgłębiania wiary, co prowadzi do jej os-
łabienia, a czasem i utraty. Zjawisko to za-
czyna się już w wieku dziecięcym, gdy 
niewierzący lub określający się mianem 
„wierzących – niepraktykujących” rodzice, 
nie przekazują podstaw wiary swoim dzie-
ciom. Innym zjawiskiem jest niechęć do 
rzeczywistości religijnej. Pomimo usłysze-
nia Słowa, bywa Ono często ignorowane 
czy wręcz odrzucane. 
Dość częstym zjawiskiem jest zamykanie 
się wewnętrznie na Słowo. Jedni nie słu-
chają, ponieważ zarozumiale stwierdzają, 
że „już to wszystko wiele razy słyszeli 
i dobrze znają”. Inni ludzie nie słuchają 

Słowa Bożego, bo nie odpowiada 
im forma jego przekazu. Zarozu-
miali ludzie stwierdzają często: „to 
nie dla mnie”, „to dobre dla in-
nych”, „zbyt niski poziom”. Osoby 
takie nie zdają sobie sprawy, że 
Bóg udziela człowiekowi skarbu 
swego Słowa nawet za pośrednic-
twem swoich bardzo niedoskona-
łych współpracowników. Wew-
nętrzne odrzucanie Słowa Bożego 

wyraża się nieraz w kpiącym podejściu do 
słyszanych kazań, w doszukiwaniu się 
w nich samych pomyłek, błędów i pot-
knięć. Obawa przed dostrzeżeniem swojej 
słabości i grzechu skłania niektórych ludzi 
do unikania jakiegokolwiek kontaktu ze 
Słowem Bożym.
Grzechy uczynkowe przeciwko cnocie 
wiary
Pierwszym w tej grupie grzechów jest łat-
wowierność. Polega choćby na łatwowier-
nym przyjmowaniu objawień prywatnych, 
nieuznanych przez Kościół, których cała 
masa krąży po Internecie. Niejednokrotnie 
wprowadza to zamęt w wierze i w życiu du-
chowym. Są tacy, co chętniej czytają orę-
dzia jakichś podejrzanych mistyków, niż 
Biblię czy Katechizm.
Drugim grzechem jest niewiara, która mo-
że przyjąć formę herezji lub apostazji. He-
rezja jest uporczywym powątpiewaniem 
lub negowaniem jakiejś prawdy wiary 
pewnej, czyli wynikającej z Bożego Obja-
wienia i Tradycji. Apostazja zaś jest świa-
domym i całkowitym porzuceniem wiary 
chrześcijańskiej.
Usilne powątpiewanie lub zanegowanie 
chociażby jednego dogmatu wiary katolic-
kiej, powoduje stawianie własnego rozumu 
nad wiarygodność Boga, a więc jest utratą 
nadprzyrodzonej cnoty wiary, która jest ko-
nieczna do zbawienia. Ufamy wtedy bar-
dziej własnemu rozumowi niż objawiają-
cemu się Bogu. Albo więc uznaje się wszy-
stkie objawione przez Boga dogmaty wiary 
i moralności, ufając w prawdomówność 
Boga, albo podważa się wszystkie. Jest to 
wtedy grzech przeciwko Duchowi Święte-
mu, czyli zaprzeczanie uznanej prawdzie 
wiary.

Na koniec
Możemy zauważyć w dzisiejszych cza-
sach, że ponad wiarę stawia się osobiste od-
czucia czy uczucia. Wiara nie bierze się z o-
sobistego uczucia, nawet najpiękniejszego 
i najbardziej wzniosłego. Wiara jest obja-
wiona przez samego Boga, przychodzi 
więc do nas z zewnątrz. Nie jest zatem czy-
jąś prywatną sprawą, ale jest to „wiara Koś-
cioła” jak czytamy w Obrzędzie chrztu.
A na koniec św. Jana Chrzciciel de la Salle: 
Kościół katolicki posiadając wyłącznie 
prawdę, z konieczności musi głosić, że tylko 
w nim można być zbawionym. Prawda jest 
tylko jedna, Kościół posiada prawdę, więc 
poza Kościołem wszystko mylne, jak poza 
światłem wszystko ciemne. Zbawienie zaś 
tam tylko być może, gdzie jest prawda. 
I w rzeczy samej, jeżeli człowiekowi po-
trzebna jest religia, toć tylko prawdziwa, 
a taką jest właśnie katolicka. Skoro dowie-
dzioną jest rzeczą, że nasza religia jest od 
Pana Boga, to nie ulega wątpliwości, że tyl-
ko w niej zbawienie, – a krzyki na nietole-
rancję tego dogmatu są tak niedorzeczne, 
jak niedorzeczne byłoby usiłowanie pogo-
dzenia ciemności ze światłem, występku 
z cnotą. Nadto religia starająca się pogo-
dzić zdania sprzeczne, dowodziłaby tym sa-
mym, że nie posiada prawdy.

o. Mariusz Urbański OMI

Grzechy wołające o pomstę do nieba
poczucie odpowiedzialności za drugiego 
człowieka i pojawia się niebezpieczeństwo 
traktowania go przedmiotowo. Życie w od-
daleniu od ludzi, zamykanie się we włas-
nym poczuciu tego, co dla mnie na ten mo-
ment ważne powoduje, że dużo łatwiej jest 
podjąć decyzję o „usunięciu” z mej drogi 
drugiego człowieka, bo będąc w oddaleniu 
od niego, nie konfrontuję się bezpośrednio 
z jego bólem, strachem i krzywdą. Przed-
miotowe traktowanie ludzi usypia sumie-
nie i skutecznie zasklepia, jak w zbroi, 
czysto ludzkie uczucia.
Czy ja kogoś zabiłem? Nie, przecież wiem, 
że to grzech. Tak, teraz „jeszcze wiem”. 
U Kaina pojawił się tylko smutek, a potem 
tylko zazdrość, a potem… powolne odcho-

W tradycyjnej teologii moralnej Kościoła 
na podstawie tekstów biblijnych wyszcze-
gólniono cztery tzw. grzechy wołające 
o pomstę do nieba. Nazwa wiąże się z tym, 
że tak o nich wyraża się Pismo Święte. Jest 
to wymowna metafora biblijna o ukaraniu 
sprawców z powodu ciężkich nieprawości, 
popełnionych wobec bliźnich. Ojcowie 
Kościoła akcentowali szczególną szkodli-
wość moralną tych grzechów.
Wśród nich wymienia się: 
1. Rozmyślne zabójstwo – bratobójstwo
Rzekł Bóg: »Cóżeś uczynił? Krew brata 
twego głośno woła ku mnie z ziemi!« (Rdz 
4, 10). Bóg odezwał się do Kaina, mordercy 
swego brata, Abla. Zadał mu pytanie: Gdzie 
jest Abel, brat twój? Gdy Kain zaczął uda-
wać, że nie wie, co się stało z jego bratem, 
wówczas usłyszał słowa o Bogu słyszącym 
krzyk krwi ofiary. Abel nie mógł wołać 
o sprawiedliwy wymiar kary dla zabójcy, 
bo usta zamknęła mu śmierć. Ale wołała 
krew – symbol pozbawienia człowieka 
skarbu, jakim jest życie. Było to morder-
stwo rozmyślne, z premedytacją, nie była to 
śmierć przypadkowa, dokonana niechcący 
albo w obronie własnej czy ojczyzny.
Odcinając się od Boga i ludzi, zatraca się 
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Człowiek uzyskuje przebaczenie grze-
chów, gdy się nawróci, a kapłan w imię 
Boże wypowie nad nim formułę roz-
grzeszenia. 
Jak powinienem przygotować się do spo-
wiedzi?
Warunkami każdej spowiedzi są: ra-
chunek sumienia, żal za grzechy, moc-
ne postanowienie poprawy, wyznanie 
grzechów i pokuta.
Rachunek sumienia powinien być grun-
towny, ale nie jest wystarczający. Bez 
rzeczywistego żalu, nawet po ustnym 
wyznaniu grzechów, nikt nie może zos-
tać rozgrzeszony. Nieodzowne jest rów-
nież mocne postanowienie poprawy, aby 
nie popełnić grzechu w przyszłości. 
Grzesznik koniecznie musi wypowie-
dzieć głośno grzechy przed spowiedni-
kiem, czyli przyznać się do nich. Wresz-
cie elementem spowiedzi jest zadość-
uczynienie lub pokuta, którą spowiednik 
zadaje penitentowi, aby naprawił wyrzą-
dzone szkody.
Z jakich grzechów należy się spowiadać?
Wszystkie ciężkie grzechy, o których 
człowiek przypomni sobie w czasie do-
kładnego rachunku sumienia, a z któ-
rych się jeszcze nie wyspowiadał, 
w normalnych okolicznościach mogą 
być odpuszczone jedynie w pojedyn-
czej sakramentalnej spowiedzi. 
Na pewno istnieją zahamowania przed 
przystąpieniem do spowiedzi. Przezwy-
ciężenie ich jest już pierwszym krokiem 
do wewnętrznego uzdrowienia. Pomocą 
może być uświadomienie sobie, że także 
papież musi zdobyć się na odwagę wyz-
nania innemu kapłanowi – a tym samym 
Bogu – swoich błędów i słabości. Jedy-
nie w skrajnych sytuacjach życiowych 
(np. wojna czy inne bezpośrednie zagro-
żenie życia) kapłan może udzielić roz-
grzeszenia bez wcześniejszego osobis-
tego wyznania grzechów (tzw. absolucja 
generalna). Należy jednak wyznać cięż-
kie grzechy podczas osobistej spowiedzi 
przy najbliższej okazji.
Kiedy jestem zobowiązany wyspowiadać 
się ze swoich ciężkich grzechów? Jak 
często powinienem się spowiadać?
Po uzyskaniu wieku rozeznania jest się 
zobowiązanym do spowiedzi z popeł-
nionych grzechów ciężkich. Kościół 
gorąco zaleca, aby wierzący przystę-
pował do spowiedzi przynajmniej raz 
w roku. Jeżeli popełniło się grzech 
ciężki, a chce się przyjąć Komunię 
Świętą, należy się wyspowiadać. 
Pod pojęciem wiek rozeznania Kościół 
rozumie wiek, kiedy używa się już rozu-
mu i potrafi się już rozróżniać dobro od 
zła.
Czy można się spowiadać, gdy nie popeł-
niło się żadnego grzechu ciężkiego?
Spowiedź jest wielkim darem uzdro-
wienia i głębszego zjednoczenia z Pa-
nem również wtedy, gdy w sensie ścis-
łym nie trzeba się spowiadać. 
Na spotkaniach młodzieży w Taize, pod-

czas Światowych Dni Młodzieży – wszę-
dzie widzi się młodych ludzi, którzy jed-
nają się z Bogiem. Chrześcijanie, którzy 
poważnie traktują naśladowanie Chrys-
tusa, szukają radości, którą daje radykal-
ny, nowy początek z Bogiem. Nawet 
święci regularnie przystępowali do spo-
wiedzi, kiedy było to możliwe. Potrzebo-
wali jej, aby wzrastać w pokorze i miłoś-
ci oraz aby uzdrawiające światło Boże 
oświeciło wszystkie zakamarki ich du-
szy.
Dlaczego tylko kapłani mogą odpuszczać 
grzechy?
Odpuszczać grzechy może człowiek, 
który posiada do tego mandat od Boga 
i jest obdarzony przez Niego mocą, że-
by rozgrzeszenie, które wypowiada do 
penitenta, rzeczywiście się dokonało. 
Taki przywilej mają w pierwszym rzę-
dzie biskupi, a także ich współpracow-
nicy, wyświęceni kapłani.
Czy istnieją grzechy, które są tak ciężkie, 
że nie może z nich rozgrzeszyć zwykły ka-
płan?
Istnieją grzechy, przez których popeł-
nienie człowiek całkowicie odwraca się 
od Boga i jednocześnie z powodu wagi 
czynów ściąga na siebie ekskomunikę. 
W przypadku grzechów obłożonych 
karą ekskomuniki, rozgrzeszenia mo-
że udzielić tylko biskup lub wyznaczo-
ny przez niego kapłan, w szczególnych 
wypadkach nawet wyłącznie papież. 
W sytuacji zagrożenia życia, każdy ka-
płan może rozgrzeszyć ze wszystkich 
grzechów, zdjąć karę ekskomuniki. 
Katolik, który na przykład dokona zabój-
stwa lub aborcji automatycznie wyłącza 
się z sakramentalnej wspólnoty Kościo-
ła. Kościół stwierdza jedynie taki stan. 
Ekskomunika ma za zadanie skłonić 
grzesznika do poprawy i sprowadzić go 
znowu na właściwą drogę.
Czy kapłan może opowiedzieć o tym, co 
usłyszał podczas spowiedzi?
Nie, pod żadnym pozorem. Tajemnica 
spowiedzi jest absolutna. Gdyby któ-
ryś kapłan przekazał innym ludziom 
coś z tego, co usłyszał podczas spowie-
dzi, zostałby ekskomunikowany. Nie 
może nic powiedzieć ani zasugerować 
nawet policji.
Kapłani traktują tajemnicę spowiedzi 
bardzo poważnie. Byli księża, którzy 
z tego powodu byli torturowani i mor-
dowani. Dlatego bez żadnych oporów 
można mówić otwarcie i z pełną ufnością 
zwierzać się kapłanowi, którego w tym 
momencie jedynym zadaniem jest być 
całkowicie „uchem Boga”.
Jakie pozytywne efekty ma spowiedź?
Spowiedź jedna grzesznika z Bogiem 
i Kościołem.
Czas po rozgrzeszeniu jest jak prysznic 
po treningu, jak świeże powietrze po let-
niej burzy, jak pobudka w słoneczny letni 
poranek, jak nieważkość nurka... W sło-
wie „pojednanie” zawiera się wszystko: 
znowu mamy czystą kartę u Boga. 

Nauczanie katechizmowe
Katechizm Kościoła Katolickiego w nume-
rach 2110-2128 wymienia następujące 
grzechy przeciwko wierze: zabobon, bał-
wochwalstwo, wróżbiarstwo, magia, bez-
bożność, ateizm i agnostycyzm.
Zabobon jest wypaczeniem postawy reli-
gijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Z re-
guły ma charakter irracjonalny oraz niereli-
gijny przedmiot i przypisuje jakieś magicz-
ne znaczenie określonym praktykom (cza-
ry, gusła, przesądy). W zabobonie człowiek 
tworzy sobie namiastkę religii, ale mającą 
całkiem przeciwny kierunek dążenia. O ile 
w religii dążenia człowieka mają na celu 
wejście w relację z Bogiem, który daje zba-
wienie, o tyle w przypadku zabobonu czło-
wiek swe działania zabobonne podejmuje 
w celu polepszenia warunków życia ziem-
skiego. Przez taką postawę praktycznie na-
stawia się na obronę i rozwijanie swojego 
życia niezależnie od Bożej Opatrzności, 
a nawet stara się Nią kierować przez ma-
giczne zabiegi.
Bałwochwalstwo polega na ubóstwianiu 
tego, co nie jest Bogiem, oddawaniu czci 
należnej tylko Bogu – osobom, rzeczom 
lub ich wyobrażeniom artystycznym. 
W praktyce takimi chwilowymi idolami 
mogą być słynni aktorzy, najnowszy samo-
chód, telefon, a nawet jakiś sportowy klub. 
Skrajną formą bałwochwalstwa jest sata-
nizm, czyli kult złego ducha. Bałwochwal-
stwo polega zatem na oddawaniu czci stwo-
rzeniu, a nie Stwórcy.
Wróżbiarstwo i magia. Tak czytamy 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego: 
Korzystanie z horoskopów, astrologia, chi-
romancja, wyjaśnianie przepowiedni 
i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługi-
wanie się medium są przejawami chęci pa-
nowania nad czasem, nad historią i wresz-
cie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem 
zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te 
są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połą-
czonym z miłującą bojaźnią – które należą 
się jedynie Bogu. I dalej: Wszystkie prakty-
ki magii lub czarów, przez które dąży się do 
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać 
się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad 
bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu 
zdrowia – są w poważnej sprzeczności 
z cnotą religijności. Praktyki te należy po-
tępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im 
intencja zaszkodzenia drugiemu człowieko-
wi lub uciekanie się do interwencji demo-
nów. Jest również naganne noszenie amule-
tów.

Bezbożność. Katechizm wymienia trzy 
grzechy bezbożności: kuszenie Boga w sło-
wach i czynach, świętokradztwo i symonia. 
Kuszenie Boga polega na wystawianiu na 
próbę Jego dobroci i wszechmocy, szcze-
gólnie wtedy, gdy doświadczam różnych 
trudności, problemów, z którymi sobie nie 
radzę. Świętokradztwo polega na profano-
waniu lub niegodnym traktowaniu sakra-
mentów i innych czynności liturgicznych, 
jak również osób poświęconych Bogu, 
miejsc świętych i rzeczy świętych przezna-
czonych do kultu. Jest ono grzechem cięż-
kim zwłaszcza, gdy świętokradczo przystę-
pujemy do Komunii Świętej. Symonia to 
nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistoś-
ci duchowych. Nazwa „symonia” bierze się 
od Szymona – czarnoksiężnika, o którym 
czytamy w Dziejach Apostolskich. Chciał 
on zapłacić Apostołom za to, by dali mu 
władzę duchową – dar czynienia cudów. 
Coraz częściej spotykamy się z taką pos-
tawą wobec sakramentów (chrzest, bierz-
mowanie), różnego rodzaju zaświadczeń, 
które można kupić za odpowiednią cenę, 
kiedy nie spełniamy odpowiednich wyma-
gań.
Grzechy zaniedbania
Pierwszym grzechem zaniedbania jest za-
niechanie wyznawania wiary na zew-
nątrz, wynikające na przykład z lęku przed 
opinią ludzką. Zupełnie inną postawę uka-
zują nam męczennicy, którzy odważnie 
przyznają się do wiary, a nawet gotowi są 
oddać za nią życie.
Drugim grzechem zaniedbania jest brak 
pogłębiania wiary. Zazwyczaj edukacja 
religijna kończy się na etapie szkoły pod-
stawowej. Rzadkością wśród katolików 
jest czytanie Pisma Świętego, Katechizmu, 
czasopism czy książek o tematyce religij-
nej. Coraz częstszym zjawiskiem wśród 
młodzieży jest wypisywanie się z lekcji re-
ligii w szkole. To tylko kilka przykładów 
niezgłębiania wiary, co prowadzi do jej os-
łabienia, a czasem i utraty. Zjawisko to za-
czyna się już w wieku dziecięcym, gdy 
niewierzący lub określający się mianem 
„wierzących – niepraktykujących” rodzice, 
nie przekazują podstaw wiary swoim dzie-
ciom. Innym zjawiskiem jest niechęć do 
rzeczywistości religijnej. Pomimo usłysze-
nia Słowa, bywa Ono często ignorowane 
czy wręcz odrzucane. 
Dość częstym zjawiskiem jest zamykanie 
się wewnętrznie na Słowo. Jedni nie słu-
chają, ponieważ zarozumiale stwierdzają, 
że „już to wszystko wiele razy słyszeli 
i dobrze znają”. Inni ludzie nie słuchają 

Słowa Bożego, bo nie odpowiada 
im forma jego przekazu. Zarozu-
miali ludzie stwierdzają często: „to 
nie dla mnie”, „to dobre dla in-
nych”, „zbyt niski poziom”. Osoby 
takie nie zdają sobie sprawy, że 
Bóg udziela człowiekowi skarbu 
swego Słowa nawet za pośrednic-
twem swoich bardzo niedoskona-
łych współpracowników. Wew-
nętrzne odrzucanie Słowa Bożego 

wyraża się nieraz w kpiącym podejściu do 
słyszanych kazań, w doszukiwaniu się 
w nich samych pomyłek, błędów i pot-
knięć. Obawa przed dostrzeżeniem swojej 
słabości i grzechu skłania niektórych ludzi 
do unikania jakiegokolwiek kontaktu ze 
Słowem Bożym.
Grzechy uczynkowe przeciwko cnocie 
wiary
Pierwszym w tej grupie grzechów jest łat-
wowierność. Polega choćby na łatwowier-
nym przyjmowaniu objawień prywatnych, 
nieuznanych przez Kościół, których cała 
masa krąży po Internecie. Niejednokrotnie 
wprowadza to zamęt w wierze i w życiu du-
chowym. Są tacy, co chętniej czytają orę-
dzia jakichś podejrzanych mistyków, niż 
Biblię czy Katechizm.
Drugim grzechem jest niewiara, która mo-
że przyjąć formę herezji lub apostazji. He-
rezja jest uporczywym powątpiewaniem 
lub negowaniem jakiejś prawdy wiary 
pewnej, czyli wynikającej z Bożego Obja-
wienia i Tradycji. Apostazja zaś jest świa-
domym i całkowitym porzuceniem wiary 
chrześcijańskiej.
Usilne powątpiewanie lub zanegowanie 
chociażby jednego dogmatu wiary katolic-
kiej, powoduje stawianie własnego rozumu 
nad wiarygodność Boga, a więc jest utratą 
nadprzyrodzonej cnoty wiary, która jest ko-
nieczna do zbawienia. Ufamy wtedy bar-
dziej własnemu rozumowi niż objawiają-
cemu się Bogu. Albo więc uznaje się wszy-
stkie objawione przez Boga dogmaty wiary 
i moralności, ufając w prawdomówność 
Boga, albo podważa się wszystkie. Jest to 
wtedy grzech przeciwko Duchowi Święte-
mu, czyli zaprzeczanie uznanej prawdzie 
wiary.

Na koniec
Możemy zauważyć w dzisiejszych cza-
sach, że ponad wiarę stawia się osobiste od-
czucia czy uczucia. Wiara nie bierze się z o-
sobistego uczucia, nawet najpiękniejszego 
i najbardziej wzniosłego. Wiara jest obja-
wiona przez samego Boga, przychodzi 
więc do nas z zewnątrz. Nie jest zatem czy-
jąś prywatną sprawą, ale jest to „wiara Koś-
cioła” jak czytamy w Obrzędzie chrztu.
A na koniec św. Jana Chrzciciel de la Salle: 
Kościół katolicki posiadając wyłącznie 
prawdę, z konieczności musi głosić, że tylko 
w nim można być zbawionym. Prawda jest 
tylko jedna, Kościół posiada prawdę, więc 
poza Kościołem wszystko mylne, jak poza 
światłem wszystko ciemne. Zbawienie zaś 
tam tylko być może, gdzie jest prawda. 
I w rzeczy samej, jeżeli człowiekowi po-
trzebna jest religia, toć tylko prawdziwa, 
a taką jest właśnie katolicka. Skoro dowie-
dzioną jest rzeczą, że nasza religia jest od 
Pana Boga, to nie ulega wątpliwości, że tyl-
ko w niej zbawienie, – a krzyki na nietole-
rancję tego dogmatu są tak niedorzeczne, 
jak niedorzeczne byłoby usiłowanie pogo-
dzenia ciemności ze światłem, występku 
z cnotą. Nadto religia starająca się pogo-
dzić zdania sprzeczne, dowodziłaby tym sa-
mym, że nie posiada prawdy.

o. Mariusz Urbański OMI

Grzechy wołające o pomstę do nieba
poczucie odpowiedzialności za drugiego 
człowieka i pojawia się niebezpieczeństwo 
traktowania go przedmiotowo. Życie w od-
daleniu od ludzi, zamykanie się we włas-
nym poczuciu tego, co dla mnie na ten mo-
ment ważne powoduje, że dużo łatwiej jest 
podjąć decyzję o „usunięciu” z mej drogi 
drugiego człowieka, bo będąc w oddaleniu 
od niego, nie konfrontuję się bezpośrednio 
z jego bólem, strachem i krzywdą. Przed-
miotowe traktowanie ludzi usypia sumie-
nie i skutecznie zasklepia, jak w zbroi, 
czysto ludzkie uczucia.
Czy ja kogoś zabiłem? Nie, przecież wiem, 
że to grzech. Tak, teraz „jeszcze wiem”. 
U Kaina pojawił się tylko smutek, a potem 
tylko zazdrość, a potem… powolne odcho-

W tradycyjnej teologii moralnej Kościoła 
na podstawie tekstów biblijnych wyszcze-
gólniono cztery tzw. grzechy wołające 
o pomstę do nieba. Nazwa wiąże się z tym, 
że tak o nich wyraża się Pismo Święte. Jest 
to wymowna metafora biblijna o ukaraniu 
sprawców z powodu ciężkich nieprawości, 
popełnionych wobec bliźnich. Ojcowie 
Kościoła akcentowali szczególną szkodli-
wość moralną tych grzechów.
Wśród nich wymienia się: 
1. Rozmyślne zabójstwo – bratobójstwo
Rzekł Bóg: »Cóżeś uczynił? Krew brata 
twego głośno woła ku mnie z ziemi!« (Rdz 
4, 10). Bóg odezwał się do Kaina, mordercy 
swego brata, Abla. Zadał mu pytanie: Gdzie 
jest Abel, brat twój? Gdy Kain zaczął uda-
wać, że nie wie, co się stało z jego bratem, 
wówczas usłyszał słowa o Bogu słyszącym 
krzyk krwi ofiary. Abel nie mógł wołać 
o sprawiedliwy wymiar kary dla zabójcy, 
bo usta zamknęła mu śmierć. Ale wołała 
krew – symbol pozbawienia człowieka 
skarbu, jakim jest życie. Było to morder-
stwo rozmyślne, z premedytacją, nie była to 
śmierć przypadkowa, dokonana niechcący 
albo w obronie własnej czy ojczyzny.
Odcinając się od Boga i ludzi, zatraca się 
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dzenie aż po grzech zabójstwa. Każdy z nas narażony jest na to, że 
zło w duszy się rozpanoszy i zatraci się intuicyjne, dane przez Bo-
ga, poczucie dobra i zła.
2. Grzech sodomski
Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie 
przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je 
zniszczyć (Rdz 19, 13). To grzech nieczysty, posunięty do tak bez-
wstydnych granic, jak to czynili mieszkańcy Sodomy i Gomory za 
czasów Abrahama, kiedy publicznie uprawiali bezwstyd. Dlatego 
też Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno 
się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie (Rdz 
18, 20). Same te grzechy bezwstydne wołały o pomstę na miesz-
kańców tych miast. I przyszła klęska: Pan Bóg zesłał straszliwe 
trzęsienie ziemi, połączone z powstaniem wielkiej szczeliny, która 
pochłonęła nieszczęsne miasto.

Grzech nieczystości kusi pożądaniem, wciąga i w całości angażuje 
człowieka z jego myślami, uczuciami aż po poddanie się woli. 
Niszczy w człowieku naturalny, dany przez Boga porządek, od-
suwa od Boga i od piękna stworzeń, a skupia egocentrycznie na 
wciągających bez końca pożądliwych doznaniach. W taki stan 
wprowadzili się mieszkańcy Sodomy i Gomory. Do tego stopnia 
grzech ten się rozplenił, że w tak dużym mieście znalazł się tylko 
sprawiedliwy Lot. Grzech ten tak zniszczył naturalne poczucie do-
bra i zła oraz świadomość istnienia Boga i tego, że położy On kres 
rozpowszechniania się zła, iż przyszli zięciowie Lota nie uwie-
rzyli, że miasto zostanie zniszczone i nie uciekli wraz z nim. 
W otaczającym nas dziś świecie jest tyle bodźców, które poruszają 
pożądliwości ciała, że łatwo jest pójść za ciekawością i z czasem 
stępić w sobie poczucie granicy, za którą już pożądliwość może 
mieć władzę nade mną, nad bliskimi, nad młodym pokoleniem. 
Grzechy nieczyste przeciwne naturze stają się wręcz jawnie legali-
zowane. 
Grzech nieczystości w pierwszej kolejności uderza w moje relacje 
z Bogiem, dlatego trwanie w relacji z Nim, zwracanie się do Niego, 
wsłuchiwanie się w to, co On do mnie mówi i powracanie, gdy 
zgrzeszę, jest gwarantem, że zło mnie nie opanuje. Jest też pomo-
cą, bym z odwagą mógł reagować przeciwko pożądliwym poku-
som tego świata.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot – wielka krzywda wyrzą-
dzona szczególnie niezdolnym do samoobrony
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzyw-
dził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, 
i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze 
sierotami (Wj 22, 21-23). Podłością jest znęcać się nad tymi, któ-
rzy są bezsilni, nie mogą się bronić. Ale Pan Bóg staje w ich obro-
nie. Czytamy w Biblii: Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie 
ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy 
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok (Syr 35, 17-
18).
W czasach starotestamentalnych wdowy, sieroty i cudzoziemcy 
nie mieli majątku, pozycji społecznej, a czasem należnego spadku. 
Cudzoziemcy często pozbawieni byli wsparcia krewnych. Były to 
więc grupy społeczne, których byt zależał od innych. Jednak od te-
go czasu zmieniło się życie społeczne. Obecnie wdowy, sieroty 
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o. Mariusz Urbański OMI

Reakcja łańcuchowa – o grzechu słów kilka…
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, jak 
wiele można powiedzieć lub napisać 
o grzechu. Na pewno im człowiek jest star-
szy, tym więcej o nim wie i (co gorsza) wię-
cej ma ich na sumieniu. Jeden grzech po-
ciąga za sobą kolejny, a ten następny, i nas-
tępny, i… Chciałbym przytoczyć kilka sytu-
acji, które o tym mówią. Niech one pomogą 
się nam zastanowić, czy tak naprawdę musi 
wyglądać nasze życie.
Pewien mężczyzna uderzył samochodem 
w niewielki mur. Incydent nie był poważny 
i nie można było powiedzieć, że komuś sta-
ła się krzywda. Sam mur nie ucierpiał, ale 
na zderzaku auta pojawiło się małe pęknię-
cie. W sumie nie było ono groźne, gdyż 
kierowca mógłby z tą „usterką” spokojnie 
kontynuować podróż. Jego reakcja była 
jednak inna, ogromnie się zdenerwował. 
Zaczął kląć jak szewc i nie zapowiadało się, 
że zasób tych słów się wyczerpie. Dobrze, 
że w pobliżu nie było nikogo, bo z chęcią 

komuś by przyłożył. Po powrocie do domu 
uświadomił sobie, że kolejny raz jednym 
z grzechów wymienionych przez niego 
w konfesjonale będzie „używanie wulga-
ryzmów”. Wie, że te słowa nic nie wnoszą, 
ale nieustannie do nich wraca. I dlatego? Po 
co? Mężczyzna nie zna odpowiedzi. Jego 
uszkodzone auto, świadek tego wydarze-
nia, też nie potrafi tego wyjaśnić…
Pewna rodzina miała kilkoro dzieci, z któ-
rych jedno miało iść za rok do I Komunii 
Świętej. Był jednak problem, gdyż dziecko 
nie było ochrzczone. Dla rodziców zawsze 
było coś ważniejszego od Boga i nie potra-
fili znaleźć czasu, żeby chociażby podejść 
do parafii i spytać księdza, co można by 
z tym fantem zrobić. Nie mieli okazji po-
rozmawiać na ten temat, ponieważ kościół 
widzieli tylko przejazdem, z daleka. I tak 
nie był to dla nich częsty widok. W roku 
przygotowań do Komunii rodzice odważ-
nie podeszli do księży i podjęto rozmowę 
na ten temat. Dziecko zaczęło przygotowy-
wać się do chrztu i nikt nie robił sztucznych 
problemów. Jednak trudności zaczęły się 
pojawiać, gdyż rodzice przestali przycho-
dzić z dzieckiem na spotkania przygotowu-
jące do chrztu. Ksiądz czekał i nie mógł się 
ich doczekać. Ku zdziwieniu duszpasterza 
dziecko przez cały ten okres chodziło do 
szkoły i nie było mowy o długiej chorobie 
czy pobycie w szpitalu. Pewnego dnia je-
den z księży mijał rodziców dziecka na uli-

cy i zdecydowanie przypomniał im o spot-
kaniach przygotowujących do chrztu. Na 
najbliższe spotkanie rodzice przyszli 
z dzieckiem bez problemu. Duszpasterz 
postawił sprawę na ostrzu noża i uświado-
mił ich, że jeśli będą dalej wystawiać go do 
wiatru, chrztu nie będzie. Dziecko nie bę-
dzie gotowe do przyjęcia sakramentu, a ro-
dzice nie wykazują chęci, aby wychować je 
w wierze. Komunia Święta zostałaby wte-
dy w sferze niespełnionych marzeń. Na 
szczęście mocne słowa poskutkowały. Fi-
nałem historii był chrzest tego dziecka, któ-
ry odbył się kilka miesięcy później. Co było 
przyczyną braku konsekwencji w wierze? 
Czy naprawdę warto było tak ociągać się 
z chrztem dziecka?
Ile grzechów musimy jeszcze wybrać, żeby 
nauczyć się je odrzucać i inwestować w do-
bro? Na szczęście Jezus jest od nich więk-
szy i potężniejszy. A chwilami można po-
myśleć, że nikt sobie z tymi grzechami nie 
poradzi…

i cudzoziemcy mają zapewnione przez państwo podstawowe pra-
wa bytowe. Mamy rozwiniętą sieć pomocy społecznej. Jak więc 
odnieść do czasów dzisiejszych grzech o zaniedbywaniu najsłab-
szych?
Zgodnie ze słowami Jezusa, biednych ciągle mamy wśród nas. 
Może niekoniecznie są to dziś wdowy, sieroty czy cudzoziemcy. 
Stale jednak wokół nas są osoby, których byt zależny jest od czyje-
goś wsparcia. Tymczasem prawnie usankcjonowana pomoc dla 
najuboższych, wzmacniana coraz bardziej podkreślaną wartością 
wygody, dostatku, operatywności, siły i przebojowości w kreowa-
niu własnego życia, może w niebezpieczny sposób stępiać we 
mnie wrażliwość i naturalne odruchy pochylenia się nad potrzebu-
jącym. Wpłacanie pieniędzy na różne fundacje i instytucje pomo-
cowe z pewnością jest potrzebne. Dobrze jednak, jeżeli w ślad za 
tym idzie bezpośredni kontakt z ludźmi w codzienności, by drugi 
człowiek nie stał się anonimowy i przedmiotowo traktowany. Od-
dalanie się od ludzi w imię własnej wygody i spokoju ducha, bo 
„od pomagania są instytucje”, może doprowadzić do zanegowania 
wagi trzeciego z grzechów wołających o pomstę do nieba.
4. Zatrzymanie zapłaty  odmowa zapłaty należnej za pracę
Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędz-
nego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, 
w twoich murach. Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz 
zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej prag-
nie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążało grze-
chem (Pwt 24, 14-15); Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól 
waszych, którą otrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana 
Zastępów (Jk 5, 4). Umówiona zapłata była nadzieją na godziwe 
życie dla tych, którzy niewiele posiadają. Odmowa pensji jest ude-
rzeniem w najprostszą sprawiedliwość.
Sprawiedliwa zapłata jest podstawowym sposobem realizowania 
zasady sprawiedliwości społecznej. Kościół stale reaguje na 
krzywdę pracownika, zwracając uwagę na jego godność. Dlatego 
też nazywa grzechem wołającym o pomstę do nieba, przedmioto-
we traktowanie pracowników, zaniżanie i niewypłacanie pensji, 
ale też korupcję, łapownictwo, pranie brudnych pieniędzy.
Jan Paweł II w encyklice o pracy ludzkiej Laborem exercens zwra-
ca uwagę na to, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pra-
cy. Można to interpretować w kontekście omawianego grzechu, ale 
w tym stwierdzeniu jest też podkreślona odpowiedzialność same-
go pracownika. Praca nie ma być „dopustem Bożym”. Praca ma 
mnie ubogacać, nawet, jeżeli jest bardzo mechaniczna. Praca ma 
mi pomagać odkrywać we mnie wartość oraz otwierać się na dru-
giego człowieka.
Niesprawiedliwość społeczna woła o pomstę do nieba, ale ja też do 
tego przykładam rękę, jeżeli pracuję nieuczciwie, ale też, jeżeli sa-
mą pracę traktuję jedynie jako źródło zysku, bez dostrzegania 
piękna świata i człowieka, jego i własnej godności oraz bez podję-
cia odpowiedzialności za powierzone mi zadanie.

–

o. Dawid Grabowski OMI

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wstęp
W poprzednim artykule przedstawiliśmy dwa Katolickie 
Kościoły Wschodnie: koptyjski i etiopski. W tym pochylimy 
się nad kolejnymi trzema z tej grupy: ormiańskim, syryjskim 
i chaldejskim.

Ormiański Kościół Katolicki
Kontakty Ormian z Rzymem sięgają końca XII wieku, kiedy 
to krzyżowcy weszli w kontakt z królestwem ormiańskim 
w Cylicji ze stolicą w Sis. W 1198 roku doszło do unii tam-
tejszych Ormian z Rzymem, która to unia przetrwała do u-
padku królestwa w 1375 roku. Z tego okresu pochodzi szereg 
elementów łacińskich w liturgii ormiańskiej. 
Kontakty te rozwinęły się w XVII wieku wraz z nasileniem 
się emigracji ormiańskiej do Europy, m.in. na ziemie pol-
skie, w wyniku prześladowań przez muzułmanów. W 1630 
roku ormiański arcybiskup lwowski Mikołaj Torosowicz 
złożył wyznanie wiary w katolickim kościele Karmelitów 
we Lwowie. Powtórzył je wobec papieża Urbana VIII 
w Rzymie w 1635 roku. Unia zawarta przez abp Torosowi-
cza nie od razu się przyjęła, choć jej konsekwencją była też 
unia Ormian w Siedmiogrodzie w XVII wieku.
W 1928 r. na synodzie biskupów ormiańskich w Rzymie do-
konano reorganizacji administracyjnej Kościoła i przenie-
siono stolicę patriarchy do Bejrutu.
Językiem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickie-
go jest starożytny język ormiański z okresu tzw. złotego wie-
ku literatury ormiańskiej (V-IX w.), zwany grabar.

Katedra ormiańska we Lwowie

W liturgii eucharystycznej używa się tylko jednej (stałej) a-
nafory. Podobnie jak w obrządku łacińskim, komunii świętej 
wiernym udziela się tylko pod postacią chleba. Odmiennie 
od innych obrządków wschodnich, które używają do Eucha-
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dzenie aż po grzech zabójstwa. Każdy z nas narażony jest na to, że 
zło w duszy się rozpanoszy i zatraci się intuicyjne, dane przez Bo-
ga, poczucie dobra i zła.
2. Grzech sodomski
Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie 
przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je 
zniszczyć (Rdz 19, 13). To grzech nieczysty, posunięty do tak bez-
wstydnych granic, jak to czynili mieszkańcy Sodomy i Gomory za 
czasów Abrahama, kiedy publicznie uprawiali bezwstyd. Dlatego 
też Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno 
się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie (Rdz 
18, 20). Same te grzechy bezwstydne wołały o pomstę na miesz-
kańców tych miast. I przyszła klęska: Pan Bóg zesłał straszliwe 
trzęsienie ziemi, połączone z powstaniem wielkiej szczeliny, która 
pochłonęła nieszczęsne miasto.

Grzech nieczystości kusi pożądaniem, wciąga i w całości angażuje 
człowieka z jego myślami, uczuciami aż po poddanie się woli. 
Niszczy w człowieku naturalny, dany przez Boga porządek, od-
suwa od Boga i od piękna stworzeń, a skupia egocentrycznie na 
wciągających bez końca pożądliwych doznaniach. W taki stan 
wprowadzili się mieszkańcy Sodomy i Gomory. Do tego stopnia 
grzech ten się rozplenił, że w tak dużym mieście znalazł się tylko 
sprawiedliwy Lot. Grzech ten tak zniszczył naturalne poczucie do-
bra i zła oraz świadomość istnienia Boga i tego, że położy On kres 
rozpowszechniania się zła, iż przyszli zięciowie Lota nie uwie-
rzyli, że miasto zostanie zniszczone i nie uciekli wraz z nim. 
W otaczającym nas dziś świecie jest tyle bodźców, które poruszają 
pożądliwości ciała, że łatwo jest pójść za ciekawością i z czasem 
stępić w sobie poczucie granicy, za którą już pożądliwość może 
mieć władzę nade mną, nad bliskimi, nad młodym pokoleniem. 
Grzechy nieczyste przeciwne naturze stają się wręcz jawnie legali-
zowane. 
Grzech nieczystości w pierwszej kolejności uderza w moje relacje 
z Bogiem, dlatego trwanie w relacji z Nim, zwracanie się do Niego, 
wsłuchiwanie się w to, co On do mnie mówi i powracanie, gdy 
zgrzeszę, jest gwarantem, że zło mnie nie opanuje. Jest też pomo-
cą, bym z odwagą mógł reagować przeciwko pożądliwym poku-
som tego świata.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot – wielka krzywda wyrzą-
dzona szczególnie niezdolnym do samoobrony
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzyw-
dził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, 
i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze 
sierotami (Wj 22, 21-23). Podłością jest znęcać się nad tymi, któ-
rzy są bezsilni, nie mogą się bronić. Ale Pan Bóg staje w ich obro-
nie. Czytamy w Biblii: Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie 
ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy 
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok (Syr 35, 17-
18).
W czasach starotestamentalnych wdowy, sieroty i cudzoziemcy 
nie mieli majątku, pozycji społecznej, a czasem należnego spadku. 
Cudzoziemcy często pozbawieni byli wsparcia krewnych. Były to 
więc grupy społeczne, których byt zależał od innych. Jednak od te-
go czasu zmieniło się życie społeczne. Obecnie wdowy, sieroty 
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Reakcja łańcuchowa – o grzechu słów kilka…
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, jak 
wiele można powiedzieć lub napisać 
o grzechu. Na pewno im człowiek jest star-
szy, tym więcej o nim wie i (co gorsza) wię-
cej ma ich na sumieniu. Jeden grzech po-
ciąga za sobą kolejny, a ten następny, i nas-
tępny, i… Chciałbym przytoczyć kilka sytu-
acji, które o tym mówią. Niech one pomogą 
się nam zastanowić, czy tak naprawdę musi 
wyglądać nasze życie.
Pewien mężczyzna uderzył samochodem 
w niewielki mur. Incydent nie był poważny 
i nie można było powiedzieć, że komuś sta-
ła się krzywda. Sam mur nie ucierpiał, ale 
na zderzaku auta pojawiło się małe pęknię-
cie. W sumie nie było ono groźne, gdyż 
kierowca mógłby z tą „usterką” spokojnie 
kontynuować podróż. Jego reakcja była 
jednak inna, ogromnie się zdenerwował. 
Zaczął kląć jak szewc i nie zapowiadało się, 
że zasób tych słów się wyczerpie. Dobrze, 
że w pobliżu nie było nikogo, bo z chęcią 

komuś by przyłożył. Po powrocie do domu 
uświadomił sobie, że kolejny raz jednym 
z grzechów wymienionych przez niego 
w konfesjonale będzie „używanie wulga-
ryzmów”. Wie, że te słowa nic nie wnoszą, 
ale nieustannie do nich wraca. I dlatego? Po 
co? Mężczyzna nie zna odpowiedzi. Jego 
uszkodzone auto, świadek tego wydarze-
nia, też nie potrafi tego wyjaśnić…
Pewna rodzina miała kilkoro dzieci, z któ-
rych jedno miało iść za rok do I Komunii 
Świętej. Był jednak problem, gdyż dziecko 
nie było ochrzczone. Dla rodziców zawsze 
było coś ważniejszego od Boga i nie potra-
fili znaleźć czasu, żeby chociażby podejść 
do parafii i spytać księdza, co można by 
z tym fantem zrobić. Nie mieli okazji po-
rozmawiać na ten temat, ponieważ kościół 
widzieli tylko przejazdem, z daleka. I tak 
nie był to dla nich częsty widok. W roku 
przygotowań do Komunii rodzice odważ-
nie podeszli do księży i podjęto rozmowę 
na ten temat. Dziecko zaczęło przygotowy-
wać się do chrztu i nikt nie robił sztucznych 
problemów. Jednak trudności zaczęły się 
pojawiać, gdyż rodzice przestali przycho-
dzić z dzieckiem na spotkania przygotowu-
jące do chrztu. Ksiądz czekał i nie mógł się 
ich doczekać. Ku zdziwieniu duszpasterza 
dziecko przez cały ten okres chodziło do 
szkoły i nie było mowy o długiej chorobie 
czy pobycie w szpitalu. Pewnego dnia je-
den z księży mijał rodziców dziecka na uli-

cy i zdecydowanie przypomniał im o spot-
kaniach przygotowujących do chrztu. Na 
najbliższe spotkanie rodzice przyszli 
z dzieckiem bez problemu. Duszpasterz 
postawił sprawę na ostrzu noża i uświado-
mił ich, że jeśli będą dalej wystawiać go do 
wiatru, chrztu nie będzie. Dziecko nie bę-
dzie gotowe do przyjęcia sakramentu, a ro-
dzice nie wykazują chęci, aby wychować je 
w wierze. Komunia Święta zostałaby wte-
dy w sferze niespełnionych marzeń. Na 
szczęście mocne słowa poskutkowały. Fi-
nałem historii był chrzest tego dziecka, któ-
ry odbył się kilka miesięcy później. Co było 
przyczyną braku konsekwencji w wierze? 
Czy naprawdę warto było tak ociągać się 
z chrztem dziecka?
Ile grzechów musimy jeszcze wybrać, żeby 
nauczyć się je odrzucać i inwestować w do-
bro? Na szczęście Jezus jest od nich więk-
szy i potężniejszy. A chwilami można po-
myśleć, że nikt sobie z tymi grzechami nie 
poradzi…

i cudzoziemcy mają zapewnione przez państwo podstawowe pra-
wa bytowe. Mamy rozwiniętą sieć pomocy społecznej. Jak więc 
odnieść do czasów dzisiejszych grzech o zaniedbywaniu najsłab-
szych?
Zgodnie ze słowami Jezusa, biednych ciągle mamy wśród nas. 
Może niekoniecznie są to dziś wdowy, sieroty czy cudzoziemcy. 
Stale jednak wokół nas są osoby, których byt zależny jest od czyje-
goś wsparcia. Tymczasem prawnie usankcjonowana pomoc dla 
najuboższych, wzmacniana coraz bardziej podkreślaną wartością 
wygody, dostatku, operatywności, siły i przebojowości w kreowa-
niu własnego życia, może w niebezpieczny sposób stępiać we 
mnie wrażliwość i naturalne odruchy pochylenia się nad potrzebu-
jącym. Wpłacanie pieniędzy na różne fundacje i instytucje pomo-
cowe z pewnością jest potrzebne. Dobrze jednak, jeżeli w ślad za 
tym idzie bezpośredni kontakt z ludźmi w codzienności, by drugi 
człowiek nie stał się anonimowy i przedmiotowo traktowany. Od-
dalanie się od ludzi w imię własnej wygody i spokoju ducha, bo 
„od pomagania są instytucje”, może doprowadzić do zanegowania 
wagi trzeciego z grzechów wołających o pomstę do nieba.
4. Zatrzymanie zapłaty  odmowa zapłaty należnej za pracę
Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędz-
nego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, 
w twoich murach. Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz 
zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej prag-
nie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążało grze-
chem (Pwt 24, 14-15); Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól 
waszych, którą otrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana 
Zastępów (Jk 5, 4). Umówiona zapłata była nadzieją na godziwe 
życie dla tych, którzy niewiele posiadają. Odmowa pensji jest ude-
rzeniem w najprostszą sprawiedliwość.
Sprawiedliwa zapłata jest podstawowym sposobem realizowania 
zasady sprawiedliwości społecznej. Kościół stale reaguje na 
krzywdę pracownika, zwracając uwagę na jego godność. Dlatego 
też nazywa grzechem wołającym o pomstę do nieba, przedmioto-
we traktowanie pracowników, zaniżanie i niewypłacanie pensji, 
ale też korupcję, łapownictwo, pranie brudnych pieniędzy.
Jan Paweł II w encyklice o pracy ludzkiej Laborem exercens zwra-
ca uwagę na to, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pra-
cy. Można to interpretować w kontekście omawianego grzechu, ale 
w tym stwierdzeniu jest też podkreślona odpowiedzialność same-
go pracownika. Praca nie ma być „dopustem Bożym”. Praca ma 
mnie ubogacać, nawet, jeżeli jest bardzo mechaniczna. Praca ma 
mi pomagać odkrywać we mnie wartość oraz otwierać się na dru-
giego człowieka.
Niesprawiedliwość społeczna woła o pomstę do nieba, ale ja też do 
tego przykładam rękę, jeżeli pracuję nieuczciwie, ale też, jeżeli sa-
mą pracę traktuję jedynie jako źródło zysku, bez dostrzegania 
piękna świata i człowieka, jego i własnej godności oraz bez podję-
cia odpowiedzialności za powierzone mi zadanie.

–

o. Dawid Grabowski OMI

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wstęp
W poprzednim artykule przedstawiliśmy dwa Katolickie 
Kościoły Wschodnie: koptyjski i etiopski. W tym pochylimy 
się nad kolejnymi trzema z tej grupy: ormiańskim, syryjskim 
i chaldejskim.

Ormiański Kościół Katolicki
Kontakty Ormian z Rzymem sięgają końca XII wieku, kiedy 
to krzyżowcy weszli w kontakt z królestwem ormiańskim 
w Cylicji ze stolicą w Sis. W 1198 roku doszło do unii tam-
tejszych Ormian z Rzymem, która to unia przetrwała do u-
padku królestwa w 1375 roku. Z tego okresu pochodzi szereg 
elementów łacińskich w liturgii ormiańskiej. 
Kontakty te rozwinęły się w XVII wieku wraz z nasileniem 
się emigracji ormiańskiej do Europy, m.in. na ziemie pol-
skie, w wyniku prześladowań przez muzułmanów. W 1630 
roku ormiański arcybiskup lwowski Mikołaj Torosowicz 
złożył wyznanie wiary w katolickim kościele Karmelitów 
we Lwowie. Powtórzył je wobec papieża Urbana VIII 
w Rzymie w 1635 roku. Unia zawarta przez abp Torosowi-
cza nie od razu się przyjęła, choć jej konsekwencją była też 
unia Ormian w Siedmiogrodzie w XVII wieku.
W 1928 r. na synodzie biskupów ormiańskich w Rzymie do-
konano reorganizacji administracyjnej Kościoła i przenie-
siono stolicę patriarchy do Bejrutu.
Językiem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickie-
go jest starożytny język ormiański z okresu tzw. złotego wie-
ku literatury ormiańskiej (V-IX w.), zwany grabar.

Katedra ormiańska we Lwowie

W liturgii eucharystycznej używa się tylko jednej (stałej) a-
nafory. Podobnie jak w obrządku łacińskim, komunii świętej 
wiernym udziela się tylko pod postacią chleba. Odmiennie 
od innych obrządków wschodnich, które używają do Eucha-
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wielkiego lenia. Wszystko po to, aby tylko stracił 
pracę, a my wejdziemy na jego miejsce. 
4. Popełnia też obmowę ten, kto bez dostatecznego 
powodu, wyjawia błąd albo winę bliźniego. Zatru-
ty język obmawiającego nawet w najszlachetniej-
szych czynach, będzie upatrywał zło i podstęp. Św. 
Proboszcz z Ars takich ludzi porównał do gąsieni-
cy, która pełza po najpiękniejszych kwiatach i po-
krywa je wstrętną śliną. Najbardziej przykra 
w skutkach jest obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi 
drugiemu o tym, co o nim mówił ktoś inny. Czyni to 
celowo, aby zatruć jego serce. To początek drogi do 
nienawiści, do zemsty, gniewu, zazdrości. Może 
wtedy w takim człowieku zrodzić się fałszywe po-
czucie gniewu albo fałszywe poczucie winy, które 
ma gnębić człowieka. I czasami niektórzy celowo 
wprowadzają kogoś w błąd. 
Jest różnica, kiedy mówiliśmy o bliźnim z lekko-
myślności, czy też z nienawiści lub chęci zemsty lub zaz-
drości. I jest różnica w skali zła, kogo obmawialiśmy. Bóg po-
wiedział do jednego z proroków: „Kto się was dotknie, dot-
knie się źrenicy oka Mego”. Bóg na równi stawia celową ob-
mowę kapłana, z obmową Jego samego. Tym większy grzech 
śmiertelny popełnia ten, który to czyni. 
Przyczyna obmowy:
1. Zazdrość, żeby zaszkodzić bliźniemu w interesach. 
2. Czasami pobudką do obmowy staje się zemsta i osobista 
nienawiść. Ponieważ ktoś pokrzyżował komuś plany, intere-
sy.
3. Obmowa jest czasami potrzebna do obrony kłamstw, które 
ktoś od samego początku stworzył po to, aby osiągnąć swój 

ukryty cel. A jak ktoś zaczął kłamać, 
to musi czynić tak dalej, ponieważ je-
go ludzka pycha nie pozwala mu na 
przyznanie się do błędu. I dalej musi 
budować swój domek, którego fun-
damentem jest kłamstwo.

4. Czasami obmawiamy, aby uzyskać względy innej osoby, 
jego zaufanie. 
5. Obmawiamy, ponieważ ktoś powiedział mi prawdę dla 
mnie bardzo niewygodną. I boli mnie tak mocno, że muszę się 
zemścić. Planuję i zapraszam do współpracy inne osoby, które 
reprezentują ten sam styl lub są najemnikami dla tej osoby. 
Kain martwi się, że jego brat podoba się Bogu i dlatego posta-
nawia go zabić. Z tego samego powodu czyha na życie swo-
jego brata, Jakuba, mściwy Ezaw. Nic nie pomogło, że pocz-
ciwy Jakub próbował na wszelkie sposoby okazać mu miłość 
i sympatię. Złośliwy i zazdrosny Ezaw źle ocenia najbardziej 
czyste zamiary brata i pragnie jego śmierci. Ten rodzaj grze-
chu przypomina robaka, który w dzień i w nocy, gryzie biedne 
ludzkie serce. To rodzaj febry, która powoli zżera swoją ofia-
rę. Dlatego ludzie, którzy ulegają temu złu, są ciągle smutni, 
milczący i nie chcą przyznać, co im dolega – bo nie pozwala 
im na to pycha, albo zagłuszają to przez pijaństwo i rozryw-
kowe życie. 
Nie popełnia obmowy ten, komu zależy na poprawie czło-
wieka lub ostrzeżeniu innych, aby uważali na tego czło-
wieka. Kto ujawnia prawdziwe błędy dla dobra wspólno-
ty i dobra oszczercy, ten nie popełnia obmowy lub nie jest 
oszczercą. 
Cichym zabójcą jest ten, kto upija celowo kogoś, aby ten coś 
ciekawego powiedział. Taki człowiek szuka śmiertelnego po-
cisku w postaci słowa, ukazania czyjeś słabości, aby to potem 
wykorzystać do swoich celów. Zaprasza do siebie na alkohol 
niby dobry kolega, który ma zupełnie inną intencję. Śmiertel-

W liturgii Syryjski Kościół Katolicki zachowuje ryt antio-
cheński podobnie jak Syryjski Kościół Ortodoksyjny. Języ-
kiem liturgicznym jest język syriacki (z pismem i wymową 
zachodnią) oraz język arabski, który jest językiem mówio-
nym wiernych.
W Kościele zachowała się starożytna tradycja żonatych 
księży.
Chaldejski Kościół Katolicki
Chaldejczycy byli pierwszą wspólnotą chrześcijańską w ok-
resie nowożytnym, która przystąpiła do Unii z Rzymem. 
Obecnie jest to największy Kościół chrześcijański Iraku.
Pierwsze kontakty misjonarzy katolickich z chrześcijanami 
asyryjskimi, które przypadają na okres po wyprawach krzy-
żowych (XIII w.), doprowadziły do krótkotrwałych unii 
pomiędzy kościołami rzymskim a asyryjskim. W 1340 roku 
wspólnota asyryjska na Cyprze przystąpiła do całościowej 
unii z Rzymem, którą to unię odnowiono w wyniku posta-
nowień Soboru Florenckiego, w 1445 roku.
Odnowienie unii przypada na rok 1830, kiedy papież Piusa 
VIII zatwierdził jako jedynego patriarchę Chaldejczyków 
Jana Hormizda. Przyjął on tytuł patriarchy Babilonii, z sie-
dzibą w Mosulu.
Od 1947 roku siedziba patriarchatu znajduje się w Bagda-
dzie. Od 3 grudnia 2003 urząd ten pełni kard. Emanuel III 
Delly (ur. 6 X 1927).
Aktualnie liczbę wiernych Kościoła Chaldejskiego  ocenia 
się na około 500 tysięcy. Kościół posiada 10 eparchii w Ira-
ku, 4 w Iranie, 5 w pozostałych krajach Bliskiego Wschodu 
(w miastach: Bejrut, Aleppo, Dijarbekir w Turcji, Kair oraz 
egzarchat w Jerozolimie). Liczna jest diaspora Chaldejczy-
ków w USA, Kanadzie, Australii i Europie Zachodniej.
Liturgia chaldejska ma charakter archaiczny. Językiem litur-
gicznym jest syriacki.

rystii chleba kwaszonego, w Ormiańskim Kościele Katolic-
kim używa się do Eucharystii chleba przaśnego (opłatka).
Aktualnie Ormiański Kościół Katolicki liczy około 600 000 
wiernych, mieszkających m.in. w Armenii, Argentynie, Ka-
nadzie, Francji, Libanie, Syrii, Turcji, USA i w Polsce.

Syryjski Kościół Katolicki
W okresie wypraw krzyżowych odnotowano szereg życzli-
wych kontaktów między biskupami Syryjskiego Kościoła 
Ortodoksyjnego a misjonarzami rzymskokatolickimi (domi-
nikanami i franciszkanami). Jakkolwiek niektórzy biskupi 
syryjsko-ortodoksyjni byli zwolennikami unii z Rzymem, 
do unii w owym czasie nie doszło.
W 1626 roku pracę na rzecz unii chrześcijan syryjsko-or-
todoksyjnych z Rzymem rozpoczęli w Aleppo jezuici i kapu-
cyni. W 1662 roku  patriarcha Andrzej Achidżan wysłał do 
Rzymu katolickie wyznanie wiary.
W 1782 roku synod Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego 
wybrał na patriarchę metropolitę Aleppo Michała Dżarweh 
(Jarweh). Papież Pius VI zatwierdził go jako katolickiego 
patriarchę syryjskiego i na znak jedności przesłał mu pa-
liusz. Od Michała Dżarweh istnieje do dziś linia patriarchów 
syryjsko-katolickich. Obecnie na czele Kościoła stoi patriar-
cha Ignacy Józef III Younan.

Struktura organizacyjna Kościoła Syryjskiego obejmuje, o-
bok stolicy patriarchalnej Antiochii (z siedzibą w Bejrucie), 
3 egzarchaty (wikariaty) patriarchalne (Liban, Turcja i Jero-
zolima), 6 arcybiskupstw oraz jedną eparchię. Posługę dusz-
pasterską w Kościele pełni około 90 kapłanów.
Syryjski Kościół Katolicki liczy dziś około 100 tys. wier-
nych, zamieszkałych głównie w Syrii, Libanie, Iraku (ale 
także w Egipcie, Palestynie, Jordanii, Turcji oraz w niewiel-
kiej liczbie na emigracji w USA).
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Obmawiać to znaczy tyle, co ujawniać wady i błędy bliź-
niego w celu szkodzenia jego opinii. Grzech ten można 
popełniać w rozmaity sposób. 
1. Można komuś mówić źle o kimś tylko po to, aby ten w to 
uwierzył i przystąpił do budowania koalicji przeciwko czło-
wiekowi, który jest obmawiany. Tak postąpili faryzeusze 
z Jezusem, co w końcowym etapie doprowadziło do śmierci 
naszego Zbawiciela. Narastający tłum poddał się fałszywym 
oskarżeniom. 
2. Dopuszcza się obmowy ten, kto bliźniemu zarzuca coś 
niesprawiedliwie albo przypisuje mu wadę, której tamten nie 
posiada. A czyni to po to, aby rysować fałszywy obraz czło-

ny pocisk, który ma trafić w sam środek mojej ofiary. 
Z daleka od takich ludzi, którzy posługują się złem, 
aby zło pomnażać. Tacy ludzie potrzebują dużo mod-
litwy. 
Szymon Trędowaty, widząc u stóp Jezusa Marię 
Magdalenę mówił: „Gdyby ten człowiek był proro-
kiem, wiedziałby, że ta niewiasta jest grzesznicą”. Ta 
kobieta celowo rozbijała małżeństwa, niszczyła ży-
cie innym tylko dlatego, że sama czuła się bardzo sa-
motna i żyła w przekonaniu, że inni również nie mają 
prawa do szczęścia, skoro ona sama tego szczęścia 
nie zaznała. Szymon jednak pomylił się, ponieważ 
jawnogrzesznica, która tyle zła uczyniła, otrzymała 
już od Jezusa przebaczenie grzechów i była na etapie 
pokuty czyli zadośćuczynienia za swoje liczne grze-
chy. 
Reguła Karmelu zaleca: „bardzo pilnie należy 
unikać wielomówstwa. Jest bowiem napisane, że nie 

uniknie się grzechu w gadulstwie. Święty Jakub Apostoł po-
kazuje bowiem, jak ważne jest umartwienie języka: „jeśli ktoś 
nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzy-
mać w ryzach także i całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy ko-
niom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kieru-
jemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są po-
tężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje 
taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, 
mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich prze-
chwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język 
jest ogniem i sferą nieprawości. Język jest tą częścią ciała któ-
ra może bezcześcić całe nasze ciało i sam trawiony ogniem 
piekielnym rozpala krąg życia. Języka nikt z ludzi nie potrafi 
okiełznać; to zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za 
jego pomocą wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, 
stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wy-
chodzi i błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być może bra-
cia moi” (Jk 3, 2-10)
Święty Jakub porównuje język do steru statku. Ster to mały 
kawałek drewna, który umożliwia kierowanie całym stat-
kiem. Człowiek, który powściąga swój język, kontroluje swo-
je życie, tak jak marynarz panuje nad okrętem. Gadulstwo to 
niezdrowa skłonność do uzewnętrzniania wszystkich skar-
bów duszy, przez pokazywanie ich w porę i w nie porę i jest 
szkodliwe dla życia duchowego. Człowiek gadatliwy, uno-
szony ku zewnętrzności przez potrzebę powiedzenia wszyst-
kiego, jest daleko od Boga i od wszelkiej głębokiej aktywnoś-
ci. 
Hałas zyskał tytuł szlachecki, który niegdyś posiadała ci-
sza. 
Jeśli słowo nie jest poprzedzone ciszą, mocno zagraża mu to, 
że stanie się raczej niepotrzebną gadaniną: „w ciszy i ufności 
leży wasza siła” mawiał Izajasz. Prorok wiedział co mówi, 
ponieważ zarzucał narodowi Izraelskiemu bałwochwalczy 
styl życia i aktywizm oraz gorącą namiętność do polityki o-
partej na sojuszach związanych z interesami lub strategią woj-
skową zawiązywanych z Egiptem lub Asyrią. Naród Izraela 
przestał ufać Bogu, dlatego swoją siłę opiera na sojuszach. 
Sojusz z Egiptem doprowadził do wielkiej niewoli narodu Iz-
raelskiego do tego stopnia, że tylko interwencja samego Boga 
wyrwała ich z sideł bożków egipskich. 
Jezus przez 30 lat żył w milczeniu. 
Potem w okresie życia publiczne-
go, odchodził na pustynię, żeby 
słuchać i rozmawiać ze swoim Oj-
cem. Bóg mówi w ciszy. 

Plotkarstwo i wielomówstwo
wieka, który potrzebny jest do ukazania go innym. Ten ro-dzaj 
obmowy nazywamy oszczerstwem. Obmowę od osz-
czerstwa dzieli mały krok. Są osoby, które wiedzą komu i jak 
powiedzieć jakąś plotkę, żeby ona skutecznie się rozniosła.
I osoba, która czyni to świadomie i dobrowolnie, ponieważ 
ma w tym ukryty cel, ponosi największą winę. A jaką winę, to 
przekonamy się o skali zła, kiedy staniemy przed Bogiem. 
Trzeba mieć świadomość, że niejedna plotka wprowadziła 
wiele cierpienia, a nawet zabiła człowieka. 
3. Obmowy dopuszcza się ten, kto wyolbrzymia zło, jakiego 
dopuścił się bliźni. Kolega w pracy odpocznie sobie chwilę, a 
my wykorzystujemy tę okazję, aby go ukazać w świetle 
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wielkiego lenia. Wszystko po to, aby tylko stracił 
pracę, a my wejdziemy na jego miejsce. 
4. Popełnia też obmowę ten, kto bez dostatecznego 
powodu, wyjawia błąd albo winę bliźniego. Zatru-
ty język obmawiającego nawet w najszlachetniej-
szych czynach, będzie upatrywał zło i podstęp. Św. 
Proboszcz z Ars takich ludzi porównał do gąsieni-
cy, która pełza po najpiękniejszych kwiatach i po-
krywa je wstrętną śliną. Najbardziej przykra 
w skutkach jest obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi 
drugiemu o tym, co o nim mówił ktoś inny. Czyni to 
celowo, aby zatruć jego serce. To początek drogi do 
nienawiści, do zemsty, gniewu, zazdrości. Może 
wtedy w takim człowieku zrodzić się fałszywe po-
czucie gniewu albo fałszywe poczucie winy, które 
ma gnębić człowieka. I czasami niektórzy celowo 
wprowadzają kogoś w błąd. 
Jest różnica, kiedy mówiliśmy o bliźnim z lekko-
myślności, czy też z nienawiści lub chęci zemsty lub zaz-
drości. I jest różnica w skali zła, kogo obmawialiśmy. Bóg po-
wiedział do jednego z proroków: „Kto się was dotknie, dot-
knie się źrenicy oka Mego”. Bóg na równi stawia celową ob-
mowę kapłana, z obmową Jego samego. Tym większy grzech 
śmiertelny popełnia ten, który to czyni. 
Przyczyna obmowy:
1. Zazdrość, żeby zaszkodzić bliźniemu w interesach. 
2. Czasami pobudką do obmowy staje się zemsta i osobista 
nienawiść. Ponieważ ktoś pokrzyżował komuś plany, intere-
sy.
3. Obmowa jest czasami potrzebna do obrony kłamstw, które 
ktoś od samego początku stworzył po to, aby osiągnąć swój 

ukryty cel. A jak ktoś zaczął kłamać, 
to musi czynić tak dalej, ponieważ je-
go ludzka pycha nie pozwala mu na 
przyznanie się do błędu. I dalej musi 
budować swój domek, którego fun-
damentem jest kłamstwo.

4. Czasami obmawiamy, aby uzyskać względy innej osoby, 
jego zaufanie. 
5. Obmawiamy, ponieważ ktoś powiedział mi prawdę dla 
mnie bardzo niewygodną. I boli mnie tak mocno, że muszę się 
zemścić. Planuję i zapraszam do współpracy inne osoby, które 
reprezentują ten sam styl lub są najemnikami dla tej osoby. 
Kain martwi się, że jego brat podoba się Bogu i dlatego posta-
nawia go zabić. Z tego samego powodu czyha na życie swo-
jego brata, Jakuba, mściwy Ezaw. Nic nie pomogło, że pocz-
ciwy Jakub próbował na wszelkie sposoby okazać mu miłość 
i sympatię. Złośliwy i zazdrosny Ezaw źle ocenia najbardziej 
czyste zamiary brata i pragnie jego śmierci. Ten rodzaj grze-
chu przypomina robaka, który w dzień i w nocy, gryzie biedne 
ludzkie serce. To rodzaj febry, która powoli zżera swoją ofia-
rę. Dlatego ludzie, którzy ulegają temu złu, są ciągle smutni, 
milczący i nie chcą przyznać, co im dolega – bo nie pozwala 
im na to pycha, albo zagłuszają to przez pijaństwo i rozryw-
kowe życie. 
Nie popełnia obmowy ten, komu zależy na poprawie czło-
wieka lub ostrzeżeniu innych, aby uważali na tego czło-
wieka. Kto ujawnia prawdziwe błędy dla dobra wspólno-
ty i dobra oszczercy, ten nie popełnia obmowy lub nie jest 
oszczercą. 
Cichym zabójcą jest ten, kto upija celowo kogoś, aby ten coś 
ciekawego powiedział. Taki człowiek szuka śmiertelnego po-
cisku w postaci słowa, ukazania czyjeś słabości, aby to potem 
wykorzystać do swoich celów. Zaprasza do siebie na alkohol 
niby dobry kolega, który ma zupełnie inną intencję. Śmiertel-

W liturgii Syryjski Kościół Katolicki zachowuje ryt antio-
cheński podobnie jak Syryjski Kościół Ortodoksyjny. Języ-
kiem liturgicznym jest język syriacki (z pismem i wymową 
zachodnią) oraz język arabski, który jest językiem mówio-
nym wiernych.
W Kościele zachowała się starożytna tradycja żonatych 
księży.
Chaldejski Kościół Katolicki
Chaldejczycy byli pierwszą wspólnotą chrześcijańską w ok-
resie nowożytnym, która przystąpiła do Unii z Rzymem. 
Obecnie jest to największy Kościół chrześcijański Iraku.
Pierwsze kontakty misjonarzy katolickich z chrześcijanami 
asyryjskimi, które przypadają na okres po wyprawach krzy-
żowych (XIII w.), doprowadziły do krótkotrwałych unii 
pomiędzy kościołami rzymskim a asyryjskim. W 1340 roku 
wspólnota asyryjska na Cyprze przystąpiła do całościowej 
unii z Rzymem, którą to unię odnowiono w wyniku posta-
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Odnowienie unii przypada na rok 1830, kiedy papież Piusa 
VIII zatwierdził jako jedynego patriarchę Chaldejczyków 
Jana Hormizda. Przyjął on tytuł patriarchy Babilonii, z sie-
dzibą w Mosulu.
Od 1947 roku siedziba patriarchatu znajduje się w Bagda-
dzie. Od 3 grudnia 2003 urząd ten pełni kard. Emanuel III 
Delly (ur. 6 X 1927).
Aktualnie liczbę wiernych Kościoła Chaldejskiego  ocenia 
się na około 500 tysięcy. Kościół posiada 10 eparchii w Ira-
ku, 4 w Iranie, 5 w pozostałych krajach Bliskiego Wschodu 
(w miastach: Bejrut, Aleppo, Dijarbekir w Turcji, Kair oraz 
egzarchat w Jerozolimie). Liczna jest diaspora Chaldejczy-
ków w USA, Kanadzie, Australii i Europie Zachodniej.
Liturgia chaldejska ma charakter archaiczny. Językiem litur-
gicznym jest syriacki.

rystii chleba kwaszonego, w Ormiańskim Kościele Katolic-
kim używa się do Eucharystii chleba przaśnego (opłatka).
Aktualnie Ormiański Kościół Katolicki liczy około 600 000 
wiernych, mieszkających m.in. w Armenii, Argentynie, Ka-
nadzie, Francji, Libanie, Syrii, Turcji, USA i w Polsce.

Syryjski Kościół Katolicki
W okresie wypraw krzyżowych odnotowano szereg życzli-
wych kontaktów między biskupami Syryjskiego Kościoła 
Ortodoksyjnego a misjonarzami rzymskokatolickimi (domi-
nikanami i franciszkanami). Jakkolwiek niektórzy biskupi 
syryjsko-ortodoksyjni byli zwolennikami unii z Rzymem, 
do unii w owym czasie nie doszło.
W 1626 roku pracę na rzecz unii chrześcijan syryjsko-or-
todoksyjnych z Rzymem rozpoczęli w Aleppo jezuici i kapu-
cyni. W 1662 roku  patriarcha Andrzej Achidżan wysłał do 
Rzymu katolickie wyznanie wiary.
W 1782 roku synod Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego 
wybrał na patriarchę metropolitę Aleppo Michała Dżarweh 
(Jarweh). Papież Pius VI zatwierdził go jako katolickiego 
patriarchę syryjskiego i na znak jedności przesłał mu pa-
liusz. Od Michała Dżarweh istnieje do dziś linia patriarchów 
syryjsko-katolickich. Obecnie na czele Kościoła stoi patriar-
cha Ignacy Józef III Younan.

Struktura organizacyjna Kościoła Syryjskiego obejmuje, o-
bok stolicy patriarchalnej Antiochii (z siedzibą w Bejrucie), 
3 egzarchaty (wikariaty) patriarchalne (Liban, Turcja i Jero-
zolima), 6 arcybiskupstw oraz jedną eparchię. Posługę dusz-
pasterską w Kościele pełni około 90 kapłanów.
Syryjski Kościół Katolicki liczy dziś około 100 tys. wier-
nych, zamieszkałych głównie w Syrii, Libanie, Iraku (ale 
także w Egipcie, Palestynie, Jordanii, Turcji oraz w niewiel-
kiej liczbie na emigracji w USA).
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ny pocisk, który ma trafić w sam środek mojej ofiary. 
Z daleka od takich ludzi, którzy posługują się złem, 
aby zło pomnażać. Tacy ludzie potrzebują dużo mod-
litwy. 
Szymon Trędowaty, widząc u stóp Jezusa Marię 
Magdalenę mówił: „Gdyby ten człowiek był proro-
kiem, wiedziałby, że ta niewiasta jest grzesznicą”. Ta 
kobieta celowo rozbijała małżeństwa, niszczyła ży-
cie innym tylko dlatego, że sama czuła się bardzo sa-
motna i żyła w przekonaniu, że inni również nie mają 
prawa do szczęścia, skoro ona sama tego szczęścia 
nie zaznała. Szymon jednak pomylił się, ponieważ 
jawnogrzesznica, która tyle zła uczyniła, otrzymała 
już od Jezusa przebaczenie grzechów i była na etapie 
pokuty czyli zadośćuczynienia za swoje liczne grze-
chy. 
Reguła Karmelu zaleca: „bardzo pilnie należy 
unikać wielomówstwa. Jest bowiem napisane, że nie 

uniknie się grzechu w gadulstwie. Święty Jakub Apostoł po-
kazuje bowiem, jak ważne jest umartwienie języka: „jeśli ktoś 
nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzy-
mać w ryzach także i całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy ko-
niom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kieru-
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tężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje 
taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, 
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chwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język 
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Nie tylko dla dzieci

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez 

szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus 

przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: (…)

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

...................................................................................................................

Zachęcamy wszystkie dzieci do rozwiązania krzyżówki. Wszystkie hasła pochodzą z fragmentów 

Ewangelii czytanej w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Pełny tekst Słowa Bożego znajdziemy 

w Biblii. POSZUKAJ, PRZECZYTAJ, ROZWIĄŻ! Losowanie nagród odbędzie się 11 marca 2018r. 

na Mszy świętej o godz. 10.00.
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18 lutego 2018r. – I Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Marka (Mk 1, 12-15)
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1. Jezus głosił w Galilei.

2. Siedzieli w świątyni za stołami.

3. Miasto, do którego udał się Jezus na 

porę Paschy.

4. Bardziej umiłowali ciemność aniżeli 

światło.

5. Rzekli do Jezusa „Jakim znakiem wy-

każesz się wobec nas, skoro takie 

rzeczy czynisz?”

6. Wywyższył węża na pustyni.

7. Wyprowadził Jezusa na pustynię.

8. Wziął Piotra, Jakuba i Jana na wyso-

ką górę.

9. Z niego odezwał się głos.

10. Został uwięziony.

11. Uwierzyli Pismu i słowu.

12. Jezus sporządził ze sznurków.

13. Stało się lśniąco białe.

14. Kusił Pana Jezusa na pustyni.

15. Rzekł do Jezusa na  wysokiej górze.

16. Kto wierzy w Niego, nie podlega … .
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25 lutego 2018r. – II Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Marka (Mk 9, 2-10)

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam przemienił się wobec nich.  Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusz-

nik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.  

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 

Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli 

przestraszeni. (…)

04 marca 2018r. – III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Jana (J 2, 13-25)

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących 

za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziw-

szy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał 

monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to 

stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»  Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim zna-

kiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? (…)

11 marca 2018r. – IV Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Jana (J 3, 14-21)

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, 

lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. (…)

Wielki Post 2018 Wielki Post 2018
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24.12.2017
Boże Narodzenia – Msza św. Paster-
ska dla osób starszych i dzieci odby-
ła się o godz. 21.00 oraz tradycyjnie 
o godz. 24.00. 
Przed Pasterką o godz. 23.20 miało 
miejsce czuwanie modlitewne ze 
śpiewem kolęd w wykonaniu zes-
połu Siloe. Ofiary złożone podczas 
Mszy świętych pasterskich, jak co 
roku, przeznaczone zostały na Fun-
dusz Ochrony Matki i Dziecka im. 
Bpa W. Pluty. 

27.12.2017
Odbyła się Wigilia dla samotnych 
i ubogich. Wszystkim zaangażowa-
nym w organizację Wigilii i ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać! Dziękujemy za przyniesio-
ne potrawy, za złożone do puszki o-
fiary na organizację Wigilii i za po-
moc w czasie trwania Wigilii.

31.12.2017
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa – patronalne Święto 
Rodzin Katolickich i jednocześnie 
ostatni dzień roku 2017. Msze św. 
w naszym kościele odprawione zos-
tały o godz. 8.00, 10.00, 12.00. Na-
tomiast na Mszy św. o  godz. 17.00 
dziękowaliśmy Panu Bogu za mi-
niony rok. Modliliśmy się  również 
za zmarłych parafian, zwłaszcza 
tych, których Bóg powołał w koń-
czącym się roku. 

6.01.2018 
W sobotę obchodziliśmy Uroczys-
tość Objawienia Pańskiego – Trzech 
Króli. Msze św. w naszej parafii od-
prawione zostały wg porządku nie-
dzielnego. Przed każdą Mszą św. 
można było nabyć za dowolną ofia-
rę kadzidło i kredę do poświęcenia, 
przygotowaną przez młodzież ze 
wspólnoty NINIWA. Tego dnia, na-
si  Parafianie  wzięli udziału w Or-
szaku Trzech Króli, który odbył się 
w Gorzowie po raz czwarty, z udzia-
łem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ta-
deusza Lityńskiego – nasz dekanat 
wędrował w strojach w kolorze nie-
bieskim.

07.01.2018
W kościele, o godzinie 15.00 odby-
ło się spotkanie kolędowe Parafian, 

Gości i wszystkich Wspólnot Para-
fialnych wraz z klerykami z zespołu 
„Gitary Niepokalanej” z Obry. 
Również w tym dniu nastąpiło roz-
wiązanie konkursu na Rodzinną 
Szopkę Bożonarodzeniową. Po ko-
lędowaniu, Wspólnoty Parafialne u-
dały się na spotkanie opłatkowe tra-
dycyjnie już do Zespołu Szkół nr 12.

14.01.2018 
Rozpoczął się Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Tym razem 
hasłem ekumenicznych modlitw są 
słowa z Księgi Wyjścia Prawica 
Twoja wsławiła się mocą. 

25.01.2018
202 rocznica założenia Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów M.N. Od-
prawiona została Msza św. dzięk-
czynna, w czasie której modliliśmy 
się w intencji Misjonarzy Oblatów. 

26-27.01.2018  02-04.02.2018 
W naszej parafii odbył się kurs 
przedmałżeński prowadzony w for-
mie wykładów i zajęć warsztato-
wych.

02.02.2018
Obchodziliśmy święto Ofiarowania 
Pańskiego. Od 1997 r., z ustanowie-
nia Jana Pawła II, święto to obcho-
dzone jest także jako Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego, po-
święcony modlitwie za osoby, które 
oddały swe życie na służbę Bogu 
i ludziom w zakonach, zgromadze-
niach i instytutach świeckich oraz 
jako dziewice i wdowy konsekro-
wane. Po każdej Mszy św. odbyła 
się zbiórka na potrzeby zakonów 
kontemplacyjnych.

i

Kącik poezji

Masz w sobie tyle miłości, że
zataczając krąg zostałoby miejsce
na więcej
czuć ją w powietrzu
i wnętrzu człowieka, który
wciąż czeka na więcej.
Zagadkę losu!
Delektuje sie powoli, tym
co Bóg zsyła, a czas nieubłagalnie
mija, choć każda chwila jest
jak poranek, gdy otwierając oczy
widzisz zorze.
Więc złóż pokłon w stronę światła
ku szczęściu, pośród miliardów 
gwiazd.

POCZUCIE SPEŁNIENIA

Joanna Galant

Milczenie Maryi
Bóg nie chciał i nigdy nie będzie pragnął 
zła. Szatan tak i człowiek również. Nie-
stety, zło jest częścią kondycji ludzkiej od 
momentu pojawienia się grzechu pierwo-
rodnego. Człowiek buntuje się wobec zła 
– czasami mówimy: Dlaczego Bóg do-
puścił do takiego zła? Widzimy coraz 
więcej ludzi zbuntowanych i starających 
się przypisać wszelkie zło Bogu. Ich bunt 
rodzi niewiarę, ale nie musi tak być. 
W obliczu zła jest tylko jedna rada, którą 
podpowiada nam święty Piotr: „Czuwaj-
cie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ry-
czący krąży, szukając, kogo pożreć. 
Mocni w wierze przeciwstawiajciesię je-
mu”. (1 P 5, 8-9) Bunt wobec zła na nie-
wiele się zda, a wręcz będzie osłabiał stan 
ducha.
Milczenie i modlitwa nie są zaniecha-
niem. Są najsilniejszą bronią przeciw złu. 
Jakże trudno zamienić działanie na mod-
litwę. Milczenie nie jest formą bierności. 
Pozostając w milczeniu człowiek może 
uniknąć największego zła. Gdyby Bóg 
w niektórych przypadkach nie zachęcał 
nas do ciszy w naszym życiu, nigdy nie 
zauważyłbyś tego, co ukryte jest w hała-
sie pięknych, zwodniczych słówek. Nig-
dy nie odkryłbyś swojej prawdziwej in-
tencji działania, jak i tego, który stoi o-
bok. Nigdy Bóg nie ukazałby obłudy To-
bie i osobie żyjącej obok ciebie, gdyby 
nie milczenie. I w milczeniu to odkrywa-
my. Milczenie bez modlitwy stałoby się 
w niektórych przypadkach piekłem. 
Kiedy spotyka cię niesprawiedliwość 
rodzi się w sercu bunt, krzyk, niezrozu-
mienie, które domaga się wykrzyczenia 
tego wszystkiego światu, konkretnemu 
człowiekowi. 
Najtrudniejszy moment doświadczania 
zła w swoim sercu i trawienia go w swo-
im sercu, to moment, w którym mamy 

prawo domagać się prawdy, ale 
również musimy uważać, aby mo-
je serce nie zostało opanowane 
przez wiele niebezpieczeństw, 
które czyhają na drodze: zemsta, 
złość, nienawiść, niezdrowa nie-
zależność. Wyżej wymienione ne-
gatywne uczucia czynią niesamo-
wity hałas w moim wnętrzu. Ten 
hałas powoduje, że bierzemy spra-
wy w swoje dłonie. Jednak trzeba 
zadać sobie pytanie: czy wierzę, 
że Bóg jest nie tylko Bogiem miło-
sierdzia, ale także i sprawiedli-
wości? I czy w tym wewnętrznym hała-
sie, który może nawet przybierać na 
sile, dopuszczę Jego Głos? Czy oddam 
swoje zranione serce Bogu, który najle-
piej będzie wiedział, co z nim zrobić i jak 
go uleczyć? Istnieje bardzo duża pokusa, 
abyśmy rozwiązywali różne sprawy wła-
snymi siłami. W przypowieści o ziarnie 
i chwaście Chrystus namawia, by poz-
wolić obojgu rosnąć aż do żniw. Wtedy 
przyjdzie czas, gdy zło zostanie znisz-
czone przez dobro. Walka ze złem roz-
grywa się w czasie i trzeba być cierpli-
wym. W tej cierpliwości Bóg zmienia 
moje serce. W najciemniejszej nocy Bóg 
działa w milczeniu. W nocy przychodzi 
Bóg do nas. W nocy Chrystus modli się 
do swojego Ojca. Trzeba wejść w to mil-
czenie Boga, w to milczenie przepojone 
pełnią miłości. Bóg nie myśli tylko o to-
bie, ale także o tym, który cię skrzywdził, 
który cię opuścił. Może ty o tym nie myś-
lisz, ale Bóg Ojciec nas wszystkich tak. 
Dlatego najlepszą receptę na zło posiada 
Bóg. Trzeba okazać mu swój czas w mod-
litwie, cierpliwość. 
W sercu człowieka panuje wrodzone mil-
czenie, gdyż Bóg przebywa w najtajniej-
szej głębi każdej osoby. Bóg jest milcze-
niem i to Boskie milczenie mieszka 
w człowieku, ponieważ jesteśmy stwo-
rzeni na Jego Obraz i Podobieństwo. 
Woda, która kapie do pustego dzbana, 
czyni wiele hałasu (jak nasze życie). Gdy 
jednak poziom wody podnosi się, hałas 
się zmniejsza, aż po całkowity zanik, gdy 
dzban jest pełen. Dla wielu milczenie 
w modlitwie staje się kłopotliwe, niezrę-
czne, ale jeśli zostaniesz, to po czasie to 
się zmienia.
Bóg natomiast zachęca nas do ufności, 
cierpliwości i powolnego usuwania zła ze 
swojego serca. Ta duchowa walka obej-
muje cztery filary, które ugruntowane 
w Bogu przynoszą wiele łask i liczne uz-
drowienia: milczenie, modlitwę, pokutę 
i post. 
W jaki sposób Maryja odpowiadała na 
zło? Jak zareagowała Maryja, kiedy 
zobaczyła zniekształcone oblicze swe-
go Syna na Krzyżu?

Od samego początku Maryja jest osobą, 
która uczy nas rozważania Słowa Boże-
go. Uczy nas szacunku do Słowa Bożego. 
Maryja jest nieustannie zanurzona w mo-
dlitwie. Kiedy człowiek przechodzi 
przez bramę modlitwy, odkrywa w sobie 
mnóstwo wzburzonych myśli, uczuć, 
niechęci, które bardzo trudno mu uci-
szyć. Można zauważyć, jak trudno jest 
przebaczyć i można zauważyć, jak wiele 
się zła uczyniło lub czyni, kiedy trwam 
w grzechu. 
Maryja jest mocna w wierze. Nie buntuje 
się wobec zła, ale to zło przemienia ser-
cem pełnym miłości. Ona uczy nas zaufa-
nia mimo różnych przeżywanych burz 
w naszym życiu. Fizycznie wyczerpana, 
przytłoczona, załamana postępowaniem 
ludzi wobec jej Syna. Ona odkrywa coraz 
głębsze pokłady zła, które dotykają Jej 
Syna i Ją samą. Odkrywa, że zło to rów-
nież niszczycielska siła, która dotyka tak-
że Ją, żyjącą w czystości serca. Bunt w tej 
sytuacji byłby najgorszym wyborem. 
Zdaje się na siłę Boga. Milczenie i mod-
litwa Maryi nie jest zaniechaniem wobec 
zła. Jest to droga najlepsza z możliwych 
przeciwko złu. Jakże trudno zamienić 
działanie na modlitwę. Czasami komuś 
tłumaczymy, że tak nie wolno, że to się 
może źle skończyć. I wydaje się człowie-
kowi, że obrał dobrą drogę. A wiesz, że 
ten ktoś wcale nie chce zmiany, ale lubi, 
kiedy tak przychodzisz i go adorujesz. 
Gdy tak nalegasz, sam się osłabiasz i uka-
zujesz sobie, ile jeszcze potrzeba zau-
fania Bogu, aby On zaczął działać. A nie 
TY. 
Niebezpieczeństwo tkwi w niepohamo-
wanym aktywizmie. Stale jesteśmy wzy-
wani do walki, do wykrywania wroga, do 
obalania naszych przeciwników. W rze-
czywistości człowiek jest wciągany ma-
łymi krokami, by do zła dodawać zło. 
Przykład papieża Jana Pawła II, który na 
lotnisku publicznie skarcił księdza. 
Szczupły ksiądz-intelektualista w kolo-
ratce, Ernesto Cardinale, klęka przed Ka-
rolem Wojtyłą, aby ucałować papieski 
pierścień. Scenę obserwuje kilkunastu 
spośród dziennikarzy, którzy przylecieli 
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24.12.2017
Boże Narodzenia – Msza św. Paster-
ska dla osób starszych i dzieci odby-
ła się o godz. 21.00 oraz tradycyjnie 
o godz. 24.00. 
Przed Pasterką o godz. 23.20 miało 
miejsce czuwanie modlitewne ze 
śpiewem kolęd w wykonaniu zes-
połu Siloe. Ofiary złożone podczas 
Mszy świętych pasterskich, jak co 
roku, przeznaczone zostały na Fun-
dusz Ochrony Matki i Dziecka im. 
Bpa W. Pluty. 

27.12.2017
Odbyła się Wigilia dla samotnych 
i ubogich. Wszystkim zaangażowa-
nym w organizację Wigilii i ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać! Dziękujemy za przyniesio-
ne potrawy, za złożone do puszki o-
fiary na organizację Wigilii i za po-
moc w czasie trwania Wigilii.

31.12.2017
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa – patronalne Święto 
Rodzin Katolickich i jednocześnie 
ostatni dzień roku 2017. Msze św. 
w naszym kościele odprawione zos-
tały o godz. 8.00, 10.00, 12.00. Na-
tomiast na Mszy św. o  godz. 17.00 
dziękowaliśmy Panu Bogu za mi-
niony rok. Modliliśmy się  również 
za zmarłych parafian, zwłaszcza 
tych, których Bóg powołał w koń-
czącym się roku. 

6.01.2018 
W sobotę obchodziliśmy Uroczys-
tość Objawienia Pańskiego – Trzech 
Króli. Msze św. w naszej parafii od-
prawione zostały wg porządku nie-
dzielnego. Przed każdą Mszą św. 
można było nabyć za dowolną ofia-
rę kadzidło i kredę do poświęcenia, 
przygotowaną przez młodzież ze 
wspólnoty NINIWA. Tego dnia, na-
si  Parafianie  wzięli udziału w Or-
szaku Trzech Króli, który odbył się 
w Gorzowie po raz czwarty, z udzia-
łem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ta-
deusza Lityńskiego – nasz dekanat 
wędrował w strojach w kolorze nie-
bieskim.

07.01.2018
W kościele, o godzinie 15.00 odby-
ło się spotkanie kolędowe Parafian, 

Gości i wszystkich Wspólnot Para-
fialnych wraz z klerykami z zespołu 
„Gitary Niepokalanej” z Obry. 
Również w tym dniu nastąpiło roz-
wiązanie konkursu na Rodzinną 
Szopkę Bożonarodzeniową. Po ko-
lędowaniu, Wspólnoty Parafialne u-
dały się na spotkanie opłatkowe tra-
dycyjnie już do Zespołu Szkół nr 12.

14.01.2018 
Rozpoczął się Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Tym razem 
hasłem ekumenicznych modlitw są 
słowa z Księgi Wyjścia Prawica 
Twoja wsławiła się mocą. 

25.01.2018
202 rocznica założenia Zgromadze-
nia Misjonarzy Oblatów M.N. Od-
prawiona została Msza św. dzięk-
czynna, w czasie której modliliśmy 
się w intencji Misjonarzy Oblatów. 

26-27.01.2018  02-04.02.2018 
W naszej parafii odbył się kurs 
przedmałżeński prowadzony w for-
mie wykładów i zajęć warsztato-
wych.

02.02.2018
Obchodziliśmy święto Ofiarowania 
Pańskiego. Od 1997 r., z ustanowie-
nia Jana Pawła II, święto to obcho-
dzone jest także jako Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego, po-
święcony modlitwie za osoby, które 
oddały swe życie na służbę Bogu 
i ludziom w zakonach, zgromadze-
niach i instytutach świeckich oraz 
jako dziewice i wdowy konsekro-
wane. Po każdej Mszy św. odbyła 
się zbiórka na potrzeby zakonów 
kontemplacyjnych.

i

Kącik poezji

Masz w sobie tyle miłości, że
zataczając krąg zostałoby miejsce
na więcej
czuć ją w powietrzu
i wnętrzu człowieka, który
wciąż czeka na więcej.
Zagadkę losu!
Delektuje sie powoli, tym
co Bóg zsyła, a czas nieubłagalnie
mija, choć każda chwila jest
jak poranek, gdy otwierając oczy
widzisz zorze.
Więc złóż pokłon w stronę światła
ku szczęściu, pośród miliardów 
gwiazd.

POCZUCIE SPEŁNIENIA

Joanna Galant

Milczenie Maryi
Bóg nie chciał i nigdy nie będzie pragnął 
zła. Szatan tak i człowiek również. Nie-
stety, zło jest częścią kondycji ludzkiej od 
momentu pojawienia się grzechu pierwo-
rodnego. Człowiek buntuje się wobec zła 
– czasami mówimy: Dlaczego Bóg do-
puścił do takiego zła? Widzimy coraz 
więcej ludzi zbuntowanych i starających 
się przypisać wszelkie zło Bogu. Ich bunt 
rodzi niewiarę, ale nie musi tak być. 
W obliczu zła jest tylko jedna rada, którą 
podpowiada nam święty Piotr: „Czuwaj-
cie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ry-
czący krąży, szukając, kogo pożreć. 
Mocni w wierze przeciwstawiajciesię je-
mu”. (1 P 5, 8-9) Bunt wobec zła na nie-
wiele się zda, a wręcz będzie osłabiał stan 
ducha.
Milczenie i modlitwa nie są zaniecha-
niem. Są najsilniejszą bronią przeciw złu. 
Jakże trudno zamienić działanie na mod-
litwę. Milczenie nie jest formą bierności. 
Pozostając w milczeniu człowiek może 
uniknąć największego zła. Gdyby Bóg 
w niektórych przypadkach nie zachęcał 
nas do ciszy w naszym życiu, nigdy nie 
zauważyłbyś tego, co ukryte jest w hała-
sie pięknych, zwodniczych słówek. Nig-
dy nie odkryłbyś swojej prawdziwej in-
tencji działania, jak i tego, który stoi o-
bok. Nigdy Bóg nie ukazałby obłudy To-
bie i osobie żyjącej obok ciebie, gdyby 
nie milczenie. I w milczeniu to odkrywa-
my. Milczenie bez modlitwy stałoby się 
w niektórych przypadkach piekłem. 
Kiedy spotyka cię niesprawiedliwość 
rodzi się w sercu bunt, krzyk, niezrozu-
mienie, które domaga się wykrzyczenia 
tego wszystkiego światu, konkretnemu 
człowiekowi. 
Najtrudniejszy moment doświadczania 
zła w swoim sercu i trawienia go w swo-
im sercu, to moment, w którym mamy 

prawo domagać się prawdy, ale 
również musimy uważać, aby mo-
je serce nie zostało opanowane 
przez wiele niebezpieczeństw, 
które czyhają na drodze: zemsta, 
złość, nienawiść, niezdrowa nie-
zależność. Wyżej wymienione ne-
gatywne uczucia czynią niesamo-
wity hałas w moim wnętrzu. Ten 
hałas powoduje, że bierzemy spra-
wy w swoje dłonie. Jednak trzeba 
zadać sobie pytanie: czy wierzę, 
że Bóg jest nie tylko Bogiem miło-
sierdzia, ale także i sprawiedli-
wości? I czy w tym wewnętrznym hała-
sie, który może nawet przybierać na 
sile, dopuszczę Jego Głos? Czy oddam 
swoje zranione serce Bogu, który najle-
piej będzie wiedział, co z nim zrobić i jak 
go uleczyć? Istnieje bardzo duża pokusa, 
abyśmy rozwiązywali różne sprawy wła-
snymi siłami. W przypowieści o ziarnie 
i chwaście Chrystus namawia, by poz-
wolić obojgu rosnąć aż do żniw. Wtedy 
przyjdzie czas, gdy zło zostanie znisz-
czone przez dobro. Walka ze złem roz-
grywa się w czasie i trzeba być cierpli-
wym. W tej cierpliwości Bóg zmienia 
moje serce. W najciemniejszej nocy Bóg 
działa w milczeniu. W nocy przychodzi 
Bóg do nas. W nocy Chrystus modli się 
do swojego Ojca. Trzeba wejść w to mil-
czenie Boga, w to milczenie przepojone 
pełnią miłości. Bóg nie myśli tylko o to-
bie, ale także o tym, który cię skrzywdził, 
który cię opuścił. Może ty o tym nie myś-
lisz, ale Bóg Ojciec nas wszystkich tak. 
Dlatego najlepszą receptę na zło posiada 
Bóg. Trzeba okazać mu swój czas w mod-
litwie, cierpliwość. 
W sercu człowieka panuje wrodzone mil-
czenie, gdyż Bóg przebywa w najtajniej-
szej głębi każdej osoby. Bóg jest milcze-
niem i to Boskie milczenie mieszka 
w człowieku, ponieważ jesteśmy stwo-
rzeni na Jego Obraz i Podobieństwo. 
Woda, która kapie do pustego dzbana, 
czyni wiele hałasu (jak nasze życie). Gdy 
jednak poziom wody podnosi się, hałas 
się zmniejsza, aż po całkowity zanik, gdy 
dzban jest pełen. Dla wielu milczenie 
w modlitwie staje się kłopotliwe, niezrę-
czne, ale jeśli zostaniesz, to po czasie to 
się zmienia.
Bóg natomiast zachęca nas do ufności, 
cierpliwości i powolnego usuwania zła ze 
swojego serca. Ta duchowa walka obej-
muje cztery filary, które ugruntowane 
w Bogu przynoszą wiele łask i liczne uz-
drowienia: milczenie, modlitwę, pokutę 
i post. 
W jaki sposób Maryja odpowiadała na 
zło? Jak zareagowała Maryja, kiedy 
zobaczyła zniekształcone oblicze swe-
go Syna na Krzyżu?

Od samego początku Maryja jest osobą, 
która uczy nas rozważania Słowa Boże-
go. Uczy nas szacunku do Słowa Bożego. 
Maryja jest nieustannie zanurzona w mo-
dlitwie. Kiedy człowiek przechodzi 
przez bramę modlitwy, odkrywa w sobie 
mnóstwo wzburzonych myśli, uczuć, 
niechęci, które bardzo trudno mu uci-
szyć. Można zauważyć, jak trudno jest 
przebaczyć i można zauważyć, jak wiele 
się zła uczyniło lub czyni, kiedy trwam 
w grzechu. 
Maryja jest mocna w wierze. Nie buntuje 
się wobec zła, ale to zło przemienia ser-
cem pełnym miłości. Ona uczy nas zaufa-
nia mimo różnych przeżywanych burz 
w naszym życiu. Fizycznie wyczerpana, 
przytłoczona, załamana postępowaniem 
ludzi wobec jej Syna. Ona odkrywa coraz 
głębsze pokłady zła, które dotykają Jej 
Syna i Ją samą. Odkrywa, że zło to rów-
nież niszczycielska siła, która dotyka tak-
że Ją, żyjącą w czystości serca. Bunt w tej 
sytuacji byłby najgorszym wyborem. 
Zdaje się na siłę Boga. Milczenie i mod-
litwa Maryi nie jest zaniechaniem wobec 
zła. Jest to droga najlepsza z możliwych 
przeciwko złu. Jakże trudno zamienić 
działanie na modlitwę. Czasami komuś 
tłumaczymy, że tak nie wolno, że to się 
może źle skończyć. I wydaje się człowie-
kowi, że obrał dobrą drogę. A wiesz, że 
ten ktoś wcale nie chce zmiany, ale lubi, 
kiedy tak przychodzisz i go adorujesz. 
Gdy tak nalegasz, sam się osłabiasz i uka-
zujesz sobie, ile jeszcze potrzeba zau-
fania Bogu, aby On zaczął działać. A nie 
TY. 
Niebezpieczeństwo tkwi w niepohamo-
wanym aktywizmie. Stale jesteśmy wzy-
wani do walki, do wykrywania wroga, do 
obalania naszych przeciwników. W rze-
czywistości człowiek jest wciągany ma-
łymi krokami, by do zła dodawać zło. 
Przykład papieża Jana Pawła II, który na 
lotnisku publicznie skarcił księdza. 
Szczupły ksiądz-intelektualista w kolo-
ratce, Ernesto Cardinale, klęka przed Ka-
rolem Wojtyłą, aby ucałować papieski 
pierścień. Scenę obserwuje kilkunastu 
spośród dziennikarzy, którzy przylecieli 
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W stronę I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Wprowadzenie
W nowym Roku Pańskim kontynu-
ujemy dzieło synodu naszej diecezji. 
Czwarta niedziela synodalna kieruje 
naszą uwagę na sprawę misji, czyli gło-
szenia Ewangelii. Po dwóch tysiącach 
lat Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie 
dotarła aż do nas. Czy jesteśmy pokole-
niem, które przekaże ją dalej? 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię (Mk 1, 14-20)
Życie i misja Jezusa opisane w Ewan-
gelii obfitują w różne zdarzenia. Uzdra-
wia On chorych, karmi głodnych, 
wskrzesza umarłych, pociesza płaczą-
cych. Wszystko to jest ważne. Ale nie 
ulega wątpliwości, że najważniejsze 
jest głoszenie Ewangelii. Jezus przy-
szedł na świat i stał się człowiekiem, 
abyśmy poznali wolę Ojca wobec nas. 
Boże Narodzenie, czas śpiewania ko-
lęd, to nie tylko piękne chrześcijańskie 
tradycje. Syn Boży przychodzi, aby do 
nas mówić! Słowo stało się Ciałem i 
zamieszkało pośród nas (por. J 1,14).
Bóg chce ciągle do nas mówić. My czę-
sto podczas modlitwy „zagadujemy” 
Boga, chcąc Mu wszystko powiedzieć. 
A tymczasem jesteśmy zaproszeni, aby 
słuchać. Jeśli pozwolimy Bogu mówić 
do nas, On pośle nas do innych, byśmy 
im zanieśli Jego słowo. A tego słowa 
człowiek dzisiaj bardzo potrzebuje, po-
trzebuje go każdy z nas. Bo jest to sło-
wo miłości, pokoju, przebaczenia, na-
dziei, uzdrowienia. Idźmy więc i z mo-
cą Ducha Świętego głośmy Ewangelię.

Wiara zobowiązuje do misji
Ewangelista Marek łączy wezwanie do 

nawrócenia z powołaniem uczniów. 
Nawrócenie rozumiane jako odmiana 
myślenia prowadzi do wiary, a wiara 
przyjęta sercem, prowokuje do podję-
cia misji. Wspólnota Kościoła jest ze 
swej natury wspólnotą misyjną. Jak pi-
sze Paweł VI w adhortacji Evangelii 
nuntiandi, probierzem dojrzałości 
wspólnot kościelnych jest zdolność do 
działalności misyjnej. Ci, którzy zostali 
zewangelizowani, podejmują się dzieła 
ewangelizacji innych. Kościół to nie 
tylko wspólnota ludzi „zwołanych” 
przez słowo Boże, ale także wspólnota 
tych, którzy nie przestają zwoływać in-
nych, głosząc słowo Boże. Nie tylko 
kapłan, ale każdy członek Kościoła – 
choć każdy w innym porządku – jest 
„rybakiem ludzi”. Jest to jednak możli-
we tylko w przypadku pokornego kro-
czenia z Jezusem. „Rybakiem ludzi” 
może być jedynie naśladowca Chrystu-
sa.

Misyjne powołanie parafii
Jednym z wymiarów synodu w skali 
diecezjalnej i parafialnej jest poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie o misyjne 
powołanie parafii. Żadna parafia nie 
może żyć zadowoleniem z istniejącego 

stanu rzeczy i koncentrować się jedynie 
na tych, którzy są w Kościele. Trzeba 
policzyć nie tylko obecnych, ale i nieo-
becnych. Czy jednak mamy świado-
mość misyjnego powołania parafii? 
Czy nie jesteśmy obojętni na tych, któ-
rych nie ma w naszym parafialnym koś-
ciele? Jak głosić Ewangelię poza trady-
cyjnymi miejscami, jak świątynia, sala 
parafialna, szkoła. Te pytania stawiamy 
zazwyczaj duszpasterzom. Ale – za-
chowując właściwe proporcje – doty-
czą one wszystkich członków Kościo-
ła. Co możemy zrobić, aby parafia stała 
się coraz bardziej środowiskiem, które 
prowadzi nowych uczniów Chrystusa 
do wiary dojrzałej.

Zakończenie
Wielu katolikom aktywność misyjna 
kojarzy się jedynie z działaniami, jakie 
Kościół podejmuje w odległych kra-
jach, wobec osób, które jeszcze nie 
poznały Ewangelii. Jednak współcześ-
nie ten klasyczny obraz misji musi ulec 
poszerzeniu. Przecież również wokół 
nas żyją ludzie, którzy co prawda są 
ochrzczeni i może nawet sporadycznie 
praktykują, ale ich życie jest odległe od 
Ewangelii. Jezus Chrystus nie jest Pa-
nem ich życia. Nie może nas to pozos-
tawiać w obojętności. Żadna parafia nie 
może zadowalać się obecnym stanem 
rzeczy i koncentrować się jedynie na 
tych, którzy uczęszczają do kościoła. 
Nieobecni w świątyni to spora grupa. 
Trzeba nie tylko czekać na przycho-
dzących, ale samemu wychodzić z ini-
cjatywą i szukać zagubionych.  

o. Mariusz Urbański OMI

Modlitwa synodalna do Pięciu Braci Międzyrzeckich

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc 
o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc 

Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, 
i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za 

sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed 
mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego 

Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim 
miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje 

pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wieści ze Stowarzyszenia
św. Eugeniusza de Mazenoda Jak ja się czuję?

Kiedy ktoś zapyta jak ja się dziś czuję,
Grzecznie odpowiadam, że „dobrze, dziękuję”
To, że mam artretyzm – to jeszcze nie wszystko

Astma mi dokucza i mówię z zadyszką
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata….

Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata

Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę

W nocy przez bezsenność bardzo się morduję
Ale przyjdzie ranek… znów dobrze się czuję

Mam zawroty głowy, pamięć figle płata
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
Że kiedy starość i niemoc przychodzi

To lepiej się godzić ze strzykaniem w kości
I nie opowiadać o swojej słabości

Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
Wszystkich wokoło chorobami nie nudź

Powiadają: „starość okresem jest złotym”
Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym

Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę
Oczy na stoliku zanim się obudzę…

Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie 
nurtuje,

Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?

Za czasów młodości (mówię bez przesady)
Łatwe były biegi, skłony i przysiady

W średnim wieku jeszcze tyle się zostało
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą

A teraz na starość czasy się zmieniły
Spacerkiem do sklepu – z powrotem „bez siły”

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją!
Kiedy już wstaną, „części” pozbierają

Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują –

To znaczy, że zdrowi i dobrze się czują!

Stanisław Antolak

Kącik poezji

1. 27 grudnia 2017 roku odbyło się 
spotkanie opłatkowe dla ubogich. 
Wydarzenie rozpoczęła wspólna 
modlitwa na Mszy Świętej, po której 
zaproszono gości do pomieszczeń pa-

rafialnej świetlicy. Uczestnicy spot-
kania mieli możliwość spróbowania 
kilkunastu różnych potraw, otrzymali 
upominki i zapasy żywności na naj-
bliższe dni. Wydarzeniu towarzyszyły 
oczywiście tradycyjne życzenia, ła-
manie opłatkiem i kolędowanie. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w Wigilię dla Ubogich: 
pomagającym w ustawieniu stołów, 
obsłudze i sprzątaniu, dbającym o o-
prawę muzyczną Mszy i spotkania, 
dostawcom potraw i modlącym się za 
to dzieło.
2. W połowie stycznia w Przystani za 
Wartą odbyły się pierwsze w tym roku 
warsztaty decoupage. Ich uczestnicz-
ki włożyły wiele pracy, by przemienić 

stare znicze, szklanki, a nawet akwar-
ium, na ozdobne lampiony. W przy-
jaznej atmosferze panie stworzyły 
niepowtarzalne dzieła, które są nie 
tylko ozdobą dla domu, ale również 

praktycznym wyposażeniem 
sypialni lub salonu. Już dziś 
wiadomo, że w czasie kolej-
nych warsztatów przygotowy-
wane będą pisanki z gęsich jaj. 
Zachęcamy, by dołączyć do 
grona fanek techniki decoupa-
ge! 
3. Informujemy, że od 20 lutego 
br. wolontariusze Stowarzysze-
nia rozpoczną pomoc w rozli-
czaniu rocznych zeznań PIT. 
Dokumenty będzie można dos-

tarczać do Klubu Przystań za Wartą 
we wtorki i czwartki w godzinach 
10.00 – 15.00. Gotowe zeznania będą 
do odbioru po tygodniu. Zachęcamy, 
by wraz z PIT-em za poprzedni rok 
przynieść również rozliczenie za rok 
2016, co umożliwi wysłanie zeznania 
przez Internet (nie trzeba składać wer-
sji papierowej w urzędzie). Przewi-
dziano również dyżury konsultacyjne 
ze specjalistami, o terminach których 
będziemy informować za pośrednic-
twem plakatów i ogłoszeń.
4. Serdecznie prosimy o przekazywa-
nie 1% podatku na rzecz Stowarzy-
szenia św. Eugeniusza de Mazenoda. 
Zebrane środki pomogą sfinansować 
bieżącą działalność naszej organizacji 

m.in. poprzez ufundowanie 
stypendium potrzebującej o-
sobie. Poniżej zebraliśmy dla 
Państwa podstawowe infor-
macje na temat 1% podatku 
(na podstawie: www.porad-
nik.ngo.pl):
• 1% – tak w skrócie mówimy 
o 1% podatku dochodowego 
osób fizycznych, który od 
2004 roku podatnicy mogą 
przekazywać organizacjom 

pożytku publicznego (OPP).
• Można powiedzieć, że ze społecznego 
punktu widzenia możliwość przekazywa-
nia 1% podatku organizacjom OPP jest 
przejawem demokracji bezpośredniej. 
Dzięki niemu każdy polski podatnik mo-
że samodzielnie zadecydować, do kogo 
trafi część podatku dochodowego, który 
powinien zapłacić państwu. Korzystając 

papieskim samolotem. Jan Paweł II cofa 
dłoń i akcentuje wskazującym palcem 
słowa, które wypowiada do księdza. Od 
rzecznika Watykanu dowiadujemy się, że 
papież udzielił księdzu reprymendy za to, 
że zgodził się jako kapłan przyjąć stano-
wisko ministra kultury w rządzie byłych 
lewicowych partyzantów, sandynistów, 
którzy zwyciężyli w powstaniu przeciw-
ko krwawej dyktaturze klanu Somozów, 
wspieranej niemal do końca przez Stany 
Zjednoczone.
Milczenie daje nam cierpliwość, byśmy 
umieli czekać na chwilę, kiedy złe roś-
liny same upadną. My mamy zawiązać 
w tym czasie przymierze z Bogiem. Albo 
raczej je odnowić. Bóg nigdy tego przy-
mierza zawartego w ST nie złamał. Jeśli 
spotkasz na swej drodze człowieka, który 
robi wiele wokół swojej osoby hałasu 

i nie bardzo mu po drodze z Bogiem – to 
uważaj. 
Cisza życia codziennego jest jednym 
z niezbędnych warunków, by żyć razem 
z innymi. Bez zdolności milczenia czło-
wiek nie potrafi usłyszeć swojego oto-
czenia, pokochać go i zrozumieć. Miłość 
rodzi się z milczenia. Pochodzi z serca 
milczącego, umiejącego słuchać, słyszeć 
i przyjmować. Milczenie jest jednym 
z koniecznych warunków, aby zrozu-
mieć siebie samego i swoje motywacje, 
ich źródło. 
Pascal w Myślach napisał: „Całe niesz-
częście ludzi pochodzi z jednej rzeczy, to 
jest, że nie umieją pozostać w spokoju 
i w izbie”. Człowiek hałasu jest zagubio-
ny w sobie. Często ucieka przed czymś 
lub kimś. Dlatego ucieka od samego sie-
bie. Hałas go uspokaja jak narkotyk. Ci-

sza jest mu bardzo niewygodna. Niepo-
kój w sercu staje się środkiem przeciwbó-
lowym, zastrzykiem z morfiny. Taki nie-
pokój pozwala unikać konfrontacji 
z własną pustką wewnętrzną. 
„A Twoją duszę miecz przeniknie, aby 
na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
Maryja w cierpieniu modli się i ta mod-
litwa staje się rosą dla Boga. Módl się na 
różańcu w chwilach najtrudniejszych. 

RÓŻANIEC – OCZYSZCZA UMYSŁ. 
ROŚNIE W NAS WIARA. 

Kiedy człowiek się nad czymś lub kimś 
zachwyca, czyni to w uprzedzającej ci-
szy. Największe odkrycia świata doko-
nywały się właśnie w ciszy. Drzewo roś-
nie w ciszy. Nasza wiara również rośnie 
w ciszy.

o. Proboszcz
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W stronę I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Wprowadzenie
W nowym Roku Pańskim kontynu-
ujemy dzieło synodu naszej diecezji. 
Czwarta niedziela synodalna kieruje 
naszą uwagę na sprawę misji, czyli gło-
szenia Ewangelii. Po dwóch tysiącach 
lat Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie 
dotarła aż do nas. Czy jesteśmy pokole-
niem, które przekaże ją dalej? 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię (Mk 1, 14-20)
Życie i misja Jezusa opisane w Ewan-
gelii obfitują w różne zdarzenia. Uzdra-
wia On chorych, karmi głodnych, 
wskrzesza umarłych, pociesza płaczą-
cych. Wszystko to jest ważne. Ale nie 
ulega wątpliwości, że najważniejsze 
jest głoszenie Ewangelii. Jezus przy-
szedł na świat i stał się człowiekiem, 
abyśmy poznali wolę Ojca wobec nas. 
Boże Narodzenie, czas śpiewania ko-
lęd, to nie tylko piękne chrześcijańskie 
tradycje. Syn Boży przychodzi, aby do 
nas mówić! Słowo stało się Ciałem i 
zamieszkało pośród nas (por. J 1,14).
Bóg chce ciągle do nas mówić. My czę-
sto podczas modlitwy „zagadujemy” 
Boga, chcąc Mu wszystko powiedzieć. 
A tymczasem jesteśmy zaproszeni, aby 
słuchać. Jeśli pozwolimy Bogu mówić 
do nas, On pośle nas do innych, byśmy 
im zanieśli Jego słowo. A tego słowa 
człowiek dzisiaj bardzo potrzebuje, po-
trzebuje go każdy z nas. Bo jest to sło-
wo miłości, pokoju, przebaczenia, na-
dziei, uzdrowienia. Idźmy więc i z mo-
cą Ducha Świętego głośmy Ewangelię.

Wiara zobowiązuje do misji
Ewangelista Marek łączy wezwanie do 

nawrócenia z powołaniem uczniów. 
Nawrócenie rozumiane jako odmiana 
myślenia prowadzi do wiary, a wiara 
przyjęta sercem, prowokuje do podję-
cia misji. Wspólnota Kościoła jest ze 
swej natury wspólnotą misyjną. Jak pi-
sze Paweł VI w adhortacji Evangelii 
nuntiandi, probierzem dojrzałości 
wspólnot kościelnych jest zdolność do 
działalności misyjnej. Ci, którzy zostali 
zewangelizowani, podejmują się dzieła 
ewangelizacji innych. Kościół to nie 
tylko wspólnota ludzi „zwołanych” 
przez słowo Boże, ale także wspólnota 
tych, którzy nie przestają zwoływać in-
nych, głosząc słowo Boże. Nie tylko 
kapłan, ale każdy członek Kościoła – 
choć każdy w innym porządku – jest 
„rybakiem ludzi”. Jest to jednak możli-
we tylko w przypadku pokornego kro-
czenia z Jezusem. „Rybakiem ludzi” 
może być jedynie naśladowca Chrystu-
sa.

Misyjne powołanie parafii
Jednym z wymiarów synodu w skali 
diecezjalnej i parafialnej jest poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie o misyjne 
powołanie parafii. Żadna parafia nie 
może żyć zadowoleniem z istniejącego 

stanu rzeczy i koncentrować się jedynie 
na tych, którzy są w Kościele. Trzeba 
policzyć nie tylko obecnych, ale i nieo-
becnych. Czy jednak mamy świado-
mość misyjnego powołania parafii? 
Czy nie jesteśmy obojętni na tych, któ-
rych nie ma w naszym parafialnym koś-
ciele? Jak głosić Ewangelię poza trady-
cyjnymi miejscami, jak świątynia, sala 
parafialna, szkoła. Te pytania stawiamy 
zazwyczaj duszpasterzom. Ale – za-
chowując właściwe proporcje – doty-
czą one wszystkich członków Kościo-
ła. Co możemy zrobić, aby parafia stała 
się coraz bardziej środowiskiem, które 
prowadzi nowych uczniów Chrystusa 
do wiary dojrzałej.

Zakończenie
Wielu katolikom aktywność misyjna 
kojarzy się jedynie z działaniami, jakie 
Kościół podejmuje w odległych kra-
jach, wobec osób, które jeszcze nie 
poznały Ewangelii. Jednak współcześ-
nie ten klasyczny obraz misji musi ulec 
poszerzeniu. Przecież również wokół 
nas żyją ludzie, którzy co prawda są 
ochrzczeni i może nawet sporadycznie 
praktykują, ale ich życie jest odległe od 
Ewangelii. Jezus Chrystus nie jest Pa-
nem ich życia. Nie może nas to pozos-
tawiać w obojętności. Żadna parafia nie 
może zadowalać się obecnym stanem 
rzeczy i koncentrować się jedynie na 
tych, którzy uczęszczają do kościoła. 
Nieobecni w świątyni to spora grupa. 
Trzeba nie tylko czekać na przycho-
dzących, ale samemu wychodzić z ini-
cjatywą i szukać zagubionych.  

o. Mariusz Urbański OMI

Modlitwa synodalna do Pięciu Braci Międzyrzeckich

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc 
o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc 

Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, 
i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za 

sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed 
mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego 

Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim 
miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje 

pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Kiedy człowiek się nad czymś lub kimś 
zachwyca, czyni to w uprzedzającej ci-
szy. Największe odkrycia świata doko-
nywały się właśnie w ciszy. Drzewo roś-
nie w ciszy. Nasza wiara również rośnie 
w ciszy.

o. Proboszcz
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z tej możliwości, „wspomagamy” mi-
nistra finansów w dystrybucji środków 
publicznych. Jeśli nie zdecydujemy 
się na przekazanie 1% organizacji 
pożytku publicznego, podatek za da-
ny rok trafi do „wspólnego worka”, 
o którego przeznaczeniu decyduje 
rząd i sejm.
• Z prawno-podatkowego punktu wi-
dzenia 1% to pieniądze należne pań-
stwu, które i tak podatnik musi „od-
dać”. Przekazując 1% podatku docho-
dowego, nie dysponujemy zatem włas-
nymi pieniędzmi, a tylko korzystamy 
z „uprzejmości” państwa, które pozwa-
la podatnikom samodzielnie zadecydo-
wać, gdzie trafią państwowe pieniądze. 
Nie jest to więc darowizna, którą wy-

kłada się dobrowolnie z własnej kie-
szeni.
• 1% podatku dochodowego od osób fi-
zycznych mogą przekazać organiza-
cjom mającym status pożytku publicz-
nego rozliczające się w Polsce osoby fi-
zyczne:
* podatnicy podatku dochodowego od 

osób fizycznych (w tym m.in. podat-
nicy uzyskujący dochody z odpłatne-
go zbycia papierów wartościowych),

* podatnicy opodatkowani ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowa-
nych,

* podatnicy prowadzący jednoosobo-
wą działalność gospodarczą i korzys-
tający z liniowej, 19-procentowej 
stawki podatku.

Kącik poezji

Rodzinka z miasta o mnie pamięta
Nie wiem, czy co dzień, lecz zawsze od 

święta
Ślą do mnie listy i telegramy

Droga kuzynko, my przyjeżdżamy

Wiem co oznacza przyjazd rodzinki
Trzeba wódeczki, schabu i szynki

Bo jak tych rzeczy na stół się nie da
Jeszcze pomyślą, że u mnie bieda

A gdy już goście zjawią się u mnie
Zastawiam stoły i patrzę dumnie
Jak goście piją, jak goście jedzą
I jak wygodnie za stołem siedzą

Ja nie usiądę z nimi pospołu 
Przecież podawać muszę do stołu
Ale nie szkodzi, czekam na chwilę

Kiedy spać pójdą, to się posilę

Co prawda, jestem w wielkim kłopocie
Gdzie spać położę wujka i ciocię?
Cóż, jakoś upchnę ciocię i wujka
Ale co z dziećmi? A jest ich trójka

Mam jeden tapczan
Na  tym tapczanie przygotowałam dla 

wszystkich spanie
Niestety w piątkę kiepsko się śpi
Lecz byli u mnie tylko trzy dni

A zgadujecie gdzie ja to spałam?
W kuchni pod stołem posłanie miałam

Dobrze, że w roku rzadko są święta
Bo człek je potem długo pamięta….

Rodzinka

*
rzy chcieli przekazać 1% podatku na 
wybraną organizację, musieli złożyć 
formularz PIT-37. Teraz jest to pros-
tsze – wystarczy wypełnić oświad-
czenie PIT-OP. PIT-OP jest przezna-
czony dla osób, które otrzymały od 
organu rentowego (np. z ZUS) roczne 
obliczenie podatku na formularzu 
PIT-40A. Osoby takie nie mają obo-
wiązku składania zeznania podatko-
wego, jeśli jednak nie złożą żadnego 
druku, całość ich podatku trafi do 
Skarbu Państwa. Druki PIT-OP, czyli 
oświadczeń o przekazaniu 1% podat-
ku są dostępne w zakrystii i Klubie 
Przystań za Wartą. 

Już dziś dziękujemy za okazane wsparcie!

 Do niedawna emeryci i renciści, któ-

To już pewne, czyli co nas czeka w 2018 roku:
• Kurs wyplatania różańców jako zadośćuczynienie za włas-
ne grzechy i modlitwa w intencji naszego miasta. Zajęcia 
odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca, ale 
również w innych terminach uzgodnionych telefonicznie. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 lutego o godz. 17.00. 
Szczegóły na plakacie.
• Gaudium Vitae, czyli pochówek Dzieci zmarłych przed 
narodzeniem. Najbliższy termin ceremonii zaplanowano na 
7 kwietnia. Szczegółowe informacje dostępne będą na na-
szej stronie internetowej.
• 761 minut modlitwy za Gorzów: całodzienne czytanie 
Pisma Świętego w ramach modlitwy w intencji naszego 
miasta odbędzie się 12 maja. Już dziś zapraszamy do ak-

tywnego uczestnictwa w tej inicjatywie.
• Rodzinne biwaki ze szkołą przetrwania: wzorem ubiegłego 
roku, również w te wakacje zaprosimy rodziny naszej parafii 
do wspólnego biwakowania na łonie natury. Nie zabraknie 
przygód, wyzwań, chwil spędzonych z najbliższymi i oczy-
wiście modlitwy!
• Spływ kajakowy: to już mała parafialna tradycja, której nie 
można pominąć przy ustalaniu harmonogramu tegorocz-
nych wakacji. Tych, którzy pływali z nami w poprzednich la-
tach namawiać nie trzeba, a pozostałym obiecać możemy, że 
gwarantujemy fachową opiekę trenera i duchowe wsparcie 
kapłana, a także przemiłe towarzystwo przy wieczornych 
ogniskach!

Stanisław Antolak

• Biuletyn Łączą nas ludzie i miejsca: 
po sukcesie ostatniego wydania biule-
tynu Łączą nas ludzie i miejsca (w kilka 
tygodni rozprowadziliśmy 760 egzem-
plarzy!), w którym opisaliśmy historię 
wybranych instytucji, miejsc i osób 
wpisanych w dzieje Gorzowa, wraca-
my do opowieści osób prywatnych. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych premiera 
zaplanowana jest na jesień. Jednocześ-
nie serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w dystrybucję biu-
letynów w 2017 roku. Są to m.in.: 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub-
liczna wraz z filiami, Księgarnia św. 
Antoniego, Księgarnia Pielgrzym, U-
rząd Miasta Gorzowa Wielkopolskie-
go, Cafe Dziki Bluszcz, Caritas Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 
a także wystawcy jarmarku bożonaro-
dzeniowego, nauczyciele, kapłani i or-
ganizacje pozarządowe. 

• Festyn Parafialny w Boże Cia-
ło: w tym roku na terenie naszej 
parafii skończy się procesja, 
a zatem organizacja wspólnej 
zabawy przypada właśnie nam. 
Serdecznie zachęcamy osoby, 
które chciałby pomóc w przygo-
towaniu festynu o zgłaszanie się 
do Stowarzyszenia lub Ojców. 
Każda para rąk będzie na wagę 
złota, gdyż trzeba zadbać m.in. 
o: ustalenie planu występów, 
rozstawienie ławek i stoisk, 
sprzątanie po zabawie, kącik 
gastronomiczny (grill i ciasto) 
i wiele innych spraw, często nie-
spodziewanych. Parafialne 
„zdolniachy”, czyli tancerzy, so-
listów, instrumentalistów i in-
nych utalentowanych zachęca-
my do przygotowania występu 
na tę okoliczność .
• Smartfon dla seniora: odpowia-
dając na zapotrzebowanie kiero-
wane od osób starszych urucha-

miamy szkółkę obsługi nowoczesnych 
telefonów, tabletów i innych cudów 
techniki, z których chcieliby korzystać 
seniorzy. Zajęcia odbywać się będą we 
wtorki o godzinie 10.30 (pierwsze spot-
kanie 20 lutego). Podpowiemy m.in. jak 
robić zdjęcia telefonem, pisać i odbierać 
wiadomości SMS, korzystać z Interne-
tu. Zapraszamy!
• Rodzinne Wędkowanie: wspominając 
sukces ubiegłorocznych zawodów o Pu-
char Proboszcza w Rodzinnym Wędko-
waniu, już dziś zapraszamy na ich drugą 
edycję (odbędzie się ona 15 sierpnia). 
Przypominamy, że Stowarzyszenie dys-
ponuje sprzętem, który można wypoży-
czać do wspólnych treningów.
• Parafialna Zabawa Charytatywna: 
wspólnymi siłami w 2016 roku pomog-
liśmy Jarkowi, a w listopadzie wspier-
aliśmy odbudowę katedry. Trzeba iść za 

ciosem i zorganizować trzeci bal – z ta-
kimi słowami na ustach żegnali nas u-
czestnicy ubiegłorocznej zabawy. A za-
tem – zapraszamy! W 2018 roku Para-
fialna Zabawa Charytatywna odbędzie 
się 17 listopada. 

Anna Jakubowska

W Domu u Oblatów
Styczeń w Domu u Oblatów rozpoczął się bardzo in-
teresująco. Ciekawe spotkania i warsztaty, w których bra-
liśmy udział, napawają nas optymizmem na cały rok.
Niezapomniane dla wielu było spotkanie z panem Romanem 
Habdasem, gorzowskim poetą. Pan Roman opowiedział 
nam o swoim interesującym życiu i swoich pasjach. 
Z zainteresowaniem słuchaliśmy wierszy oraz fragmentów 
książki „Mały Paryż”. Spotkanie to obudziło w nas chęć 
przeczytania dalszej części książki. A już kolejnego dnia 
zasłuchaliśmy się w wiersze pani Małgosi Śnieguły.
Z radością odpowiedzieliśmy na zaproszenie dzieci z Przed-
szkola Integracyjnego nr 27 z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Dzieci przygotowały dla nas poczęstunek, upominki oraz  
część artystyczną. Bardzo miło spędziliśmy tam czas. Długo 
wspominaliśmy ten dzień. Serdecznie dziękujemy!
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W Domu u Oblatów
Styczeń w Domu u Oblatów rozpoczął się bardzo in-
teresująco. Ciekawe spotkania i warsztaty, w których bra-
liśmy udział, napawają nas optymizmem na cały rok.
Niezapomniane dla wielu było spotkanie z panem Romanem 
Habdasem, gorzowskim poetą. Pan Roman opowiedział 
nam o swoim interesującym życiu i swoich pasjach. 
Z zainteresowaniem słuchaliśmy wierszy oraz fragmentów 
książki „Mały Paryż”. Spotkanie to obudziło w nas chęć 
przeczytania dalszej części książki. A już kolejnego dnia 
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szkola Integracyjnego nr 27 z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
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część artystyczną. Bardzo miło spędziliśmy tam czas. Długo 
wspominaliśmy ten dzień. Serdecznie dziękujemy!
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Nie tylko Dzień Babci i Dziadka uświetnił styczeń, ale i ko-
lejne urodziny. Świętowaliśmy je z panią  Martą oraz  pania-
mi  Halinkami. 
Niekiedy korzystamy z przygotowanych dla nas posiłków, 
a bywa, że sami je przyrządzamy. W związku z tym braliśmy 
udział w warsztatach kulinarnych, na których uczono nas, 
jak zrobić pyszną sałatkę.
Gościliśmy również podopiecznych  Warsztatów Terapii Za-
jęciowej. Wesoły i muzyczny był to czas.
Warto uczyć się przez całe życie, dlatego mieliśmy miedzy 
innymi wykład o znaczeniu wody dla naszego organizmu 
oraz jak prawidłowo i efektywnie nawadniać ciało. Innym 
razem z wizytą przyszły do nas policjantki z prewencji.  
Przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się 
na drodze i jak ważne są odblaski, nawet w terenie zabu-
dowanym. Poznaliśmy nowe sposoby, którymi posługują się 
oszuści, aby nas okraść. Od dziś poruszamy się ostrożniej 
i bacznym okiem sprawdzamy osoby nieznane.
Ponadto styczeń regularnie przeplatany był stałymi zajęcia-
mi. Aktywnie uczestniczyliśmy w gimnastyce, którą prowa-
dzą wolontariusze – pani Zosia Kapica oraz pani Małgorzata 
Madej. Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom za 
poświęcenie i rozbudzanie w nas zapału do aktywnego ży-
cia.
W każdy piątek uczestniczyliśmy w warsztatach muzycz-
nych, które prowadziła pani Hania Szurkało. W styczniu 
śpiewaliśmy kolędy i inne pieśni.
Również w piątki spotykaliśmy się z panem Przemysławem 
Pieczyńskim, w ramach warsztatów harmonijnego rozwoju.  
Miesiąc  zakończyliśmy artystycznie. W ramach warsztatów 
decoupage przygotowaliśmy z panią Anią Jakubowską lam-
piony. Jesteśmy dumni z naszych prac.

Marzena Kruszakin

Wybryki ministrantów (oj dzieje się, dzieje…)
Pamiątka ministrancka z wyjścia na basen

Tu się dzieje, tam się dzieje, co się dzieje!? A jeśli dzieje 
się dużo we wspólnotach, które są przy parafii, to do-
brze się dzieje. To oznacza, że są one żywe, czyli działa 
w nich żywy Bóg. Lektorzy i ministranci mogą coś 
o tym powiedzieć. Poniżej zamieszczamy ich sprawoz-
dania z tego, co działo się w grudniu (a się działo, 
oprócz Świąt i przygotowań do kolędy)…

Rekolekcje w Obrze
W środę, 27 grudnia o godzinie 12.00 pojechaliśmy do 
Obry na rekolekcje powołaniowe, które trwały trzy dni. 
Pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy, poszliśmy do 
krów i świnek. Po pobycie w gospodarstwie ojciec 
Krzysztof przydzielił nas do pokoi i mieliśmy czas wol-
ny dla siebie do godziny 18.00, czyli do kolacji, a po 
niej poszliśmy do kaplicy na modlitwę. Po modlitwie 
mieliśmy godzinę dla siebie i o 20.30 oglądaliśmy film. 
W czwartek o 8.00 rano mieliśmy śniadanie, po śnia-
daniu była modlitwa w kaplicy, a później uczestni-
czyliśmy we Mszy św., którą obstawiali skauci z Gniez-
na. O około 13.00 był obiad. Po obiedzie kto chciał po-
szedł na piłkę, a kto nie, to miał czas dla siebie. O 14.40 
pojechaliśmy do Wielkiej Wsi do domu pomocy spo-
łecznej, który prowadzą siostry Opatrzności Bożej. Po 
pobycie w tym domu, mieliśmy poczęstunek od sióstr. 
Jak wróciliśmy do seminarium, zjedliśmy kolację, 

a o 19.30 była adoracja. Po adoracji o godzinie 20.30 
obejrzeliśmy film pod tytułem „Zerwany kłos”. W pią-
tek rano, o godz. 7.15, braliśmy udział we Mszy św., a 
następnie zjedliśmy ostatni rekolekcyjny posiłek. 
W godzinach południowych wróciliśmy do domu wraz 
z o. Dawidem. Pobyt w Obrze był bardzo ciekawy i my-
ślę, że pojedziemy tam jeszcze nie raz. Poznaliśmy du-
żo nowych znajomych.

Michał Woźniak, Tomasz Ilmak

Udane występy naszych ministrantów!
Dwie grupy naszych ministrantów wzięły udział w de-
kanalnych rozgrywkach piłki nożnej. Turniej odbył się 
16 grudnia 2017 roku w hali II LO przy ulicy Przemys-
łowej. 
Na początku do sportowej rywalizacji przystąpili junio-
rzy młodsi (13 – 15 lat). Nasza drużyna rozegrała dwa 
spotkania. Na początek, po zaciętym pojedynku, nasza 
ekipa uległa 3:1 zespołowi ministrantów z parafii Matki 
Bożej Różańcowej z ul. Strażackiej. Ta porażka zmoty-
wowała podopiecznych o. Dawida Grabowskiego OMI 
i w kolejnym spotkaniu pokonali oni kolegów z parafii 
Podwyższenia Krzyża z Deszczna. Po fantastycznym 
pojedynku chłopcy z Brackiej zwyciężyli 4:1.
W związku z tym, że w młodszej kategorii (6-12 lat) nie 
dotarły inne drużyny, nasz zespół bezapelacyjnie otrzy-
mał tytuł mistrza dekanatu oraz uzyskał awans do tur-
nieju regionalnego.
Naszym ministrantom gratulujemy udanych występów 
i cieszymy się z ich dobrej zabawy.

Franek Libelt

Działanie Ducha Świętego na katechezie (cz.2)
Duch Święty powołał mnie ,abym stała 
się Jego „narzędziem” w przekazywa-
niu Dobrej Nowiny. Ja poddając się 
działaniu woli Ducha Świętego każde-
go dnia proszę o miłość względem ucz-
niów i siebie, mądrość, cierpliwość i si-
łę w wykonywaniu powierzonego mi 
zadania. Raz jest dobrze – posłuszeń-
stwo woli Bożej, innym razem gorzej – 
powód: moja ułomna natura.

Duch Święty działa na katechezie – 
oto przykłady świadectw uczniów kla-
sy IV szkoły podstawowej:
„Duch Święty działając na katechezie 
pomaga nam przyswoić lekcje. Pomaga 
nam zrozumieć każde słowo. Pomaga 
dostrzec rzeczy, których nie dostrzega-
my. Pomaga nam wierzyć, że Bóg nas 
chroni.” Olga kl. IVF
„Duch Święty na katechezie obejmuje 
nas opieką i miłością. Pomaga nam 

spełniać dobre uczynki. Pomaga  nam 
też wytrwać w dobrym i modlitwie.” 
Wiktoria kl. IVB
„Duch Święty pomaga mi w uczeniu 
się, modlitwie. Jak mam zły dzień to 
daje mi wiarę na lepszy dzień. Duch 
Święty pomaga mi z utratą dziadka 
i dzięki Niemu wierzę, że się spotkam z 
dziadkiem.” Hania kl. IVH 
„Duch Święty powołał mnie do służby 
ministranckiej. Że dobrze się uczę, u-
prawiam sporty, mam kolegów i za to 
dziękuję Duchowi Świętemu.” Filip kl. 
IVH
„Duch Święty uczy nas miłości do Pana 
Boga i modlitwy świętej.” Dominika kl. 
IVH
„Duch Święty pomaga mi być szczęśli-
wą, On kocha nas i mieszka w moim 
sercu.” Skaiste kl. IVB
„Na naszej lekcji religii Duch Święty 
działa tak, że cała nasza klasa jednoczy 
się. Wszystkie złości, nienawiści zni-
kają i wszyscy obdarzają się dobrocią.” 
Amelia kl. IVB
„Nie wiem, co napisać, bo mam pustkę 
w głowie. Bardzo kocham Boga.” Julia 
kl. IVH
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„Ignacy Loyola. Żołnierz Święty Grzesznik”
„Jeżeli zmagasz się z depresją albo masz myśli samobójcze, 
zobacz ten film. Jeśli jesteś poważnie chory albo cierpisz, zo-
bacz ten film. Jeśli nie wiesz, jakie Bóg ma wobec ciebie pla-
ny albo czujesz się zagubiony, zobacz ten film. Jeśli jesteś ka-
tolikiem, który chce wiedzieć więcej na temat duchowej wa-
lki lub ewangelizacji, zobacz ten film. Jeśli podziwiasz świę-
tych, powinieneś obejrzeć to arcydzieło miłosierdzia”.

/Znalezione w Sieci/

Film produkcji hiszpańsko-filipińskiej w reżyserii Paolo Di, 
który możemy oglądać w naszych kinach od 12 stycznia br., 
to doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przeło-
mowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykre-
owali, trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej mi-
nuty, opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej 
człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”.
Początkowo brutalny żołnierz, kobieciarz, którego całe ży-
cie kręciło się wokół bogactw, sławy i władzy, podejmuje 
walkę na śmierć i życie ze swoimi wewnętrznymi demona-
mi. Loyola musi zmierzyć się z depresją, myślami samo-
bójczymi, wstrętem do samego siebie i miłosierdzia dla in-
nych, wreszcie przejść proces o herezję przed Inkwizycją, by 
ostatecznie wygrywając bitwę, stać się jedną z najważniej-
szych postaci w historii Kościoła. Poetyka filmu, przesłanie, 
walory artystyczne, muzyka, kolor w połączeniu ze znako-
mitą grą aktorską głównego bohatera, trafiają prosto do 
duszy widza i nie pozwalają mu zbyć seansu wzruszeniem 
ramion. 
Za puentę filmu można uznać zdanie, które pada w scenie 
ogłoszenia wyroku uniewinniającego przez Inkwizycję: 
„Kościół ma wielu uczonych i poetów. Być może teraz 
potrzebuje żołnierza”. To ważny przekaz również dla nas 
współczesnych – wszak żyjemy w epoce wołającej o żołnie-
rzy Kościoła.
Święty Ignacy Loyola założył Towarzystwo Jezusowe 
w Kościele katolickim. Zanim do tego doszło, w 1540 roku 
przeszedł długą drogę, poddając się działaniu Boga. I o tym 
jest ten film. Warto go obejrzeć.

Polecam!  
Lilianna

„Duch Święty pomaga nam się uczyć, 
wspierać się wzajemnie i szanować. 
Duch Święty pomaga pani z nami 
wytrzymać i wspiera ją. A pani dzięki 
temu nas bardzo szanuje i za to jest cu-
downa. Duch Święty pomaga nam się 
nauczyć wspólnych modlitw i dzięki 
temu pani ma do nas cierpliwość.” Ania 
kl. IVH 
„Działanie Ducha Świętego na kate-
chezie jest takie, że człowiek nie traci 
zaufania do Boga i wierzy w Niego. 
Człowiek staje się lepszy.” Dawid kl. 
IVG
„Duch Święty wpływa na panią kate-
chetkę bardzo pozytywnie. Nie chcę, 
żeby pani się zmieniała. Uwielbiam 
lekcje religii i chciałabym, żeby pani na 
każdej lekcji mówiła: orzesz wy 
orzeszki”. Julia kl. IVF
„Duch Święty pomaga mi się skupić 
podczas modlitwy oraz umacnia moją 
przyjaźń z Bogiem.” Mikołaj kl. IVG
„Duch Święty pomaga nam wtedy, gdy 
czegoś nie umiemy, pomaga nam 

w trudnej i bolesnej sytuacji.” Kuba kl. 
IVG
„Duch święty chroni mnie od popełnie-
nia grzechu, pomaga mi w podejmowa-
niu dobrych decyzji i pomaga przy spo-
wiedzi świętej.” Łukasz kl. IVG
„Duch Święty pomaga mi się uczyć, 
śpiewać w scholii i grać na gitarze. 
Duch Święty pomaga mi się uczyć no-
wych modlitw oraz koncentrować się 
na lekcji.” Antosia kl. IVH

katechetka

Operacja „werbunek do wojska”
Ucząc katechezy (lub inaczej mówiąc: 
starając się głosić Ewangelię 
w szkole) chcę przyciągnąć 
uczniów do kościoła. Wiem, że 
jest to możliwe dzięki działaniu 
Ducha Świętego. To On inspi-
ruje dziewczynki, żeby śpiewa-
ły w scholce Oblackie nutki 
i daje chłopcom powołanie do 
służby ministranckiej. Kiedy 
kapłan jest obecny w szkole, 

ma wtedy kontakt z potencjalnymi 
„kandydatami do zwerbowania”, a jeśli 
oni zafascynują się służbą w kościele 
i odpowiedzą na zaproszenie Ducha 
Świętego, przyjdą do jednej z grup pa-
rafialnych. To zmotywuje ich do mod-
litwy, uczestnictwa w regularnej Eu-
charystii i spowiedzi świętej. Obecność 
w grupie parafialnej to dobry sposób, a-
by przetrwać z Bogiem w trudnym ży-
ciu pełnym pokus i niebezpieczeństw. 
A poza tym, jak to mówią „w kupie si-
ła”, no i radość. 

o. Dawid OMI

Wprowadzenie
Sakramenty, w tym bierzmowanie, 
nie są celem same w sobie. Nie stano-
wią kresu, ale są skuteczną pomocą 
w głębszym zjednoczeniu z Chrys-
tusem we wspólnocie wierzących, 
a w konsekwencji prowadzą do bar-
dziej świadomego, pełniejszego i ak-

tywniejszego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła. W spo-
sób szczególny bierzmowanie pozwala, korzystając z pomo-
cy Ducha Świętego i Jego darów, żyć po chrześcijańsku i bu-
dować Kościół. Uzdalnia chrześcijan, aby w codziennym ży-
ciu byli uczniami Jezusa i jednocześnie misjonarzami. 
Bierzmowanie nie jest tylko potwierdzeniem tego, co doko-
nało sie na chrzcie, ale również umacnia i uzdalnia do wy-
pełniania chrześcijańskich zobowiązań.
Związek bierzmowania z chrztem
Sakrament bierzmowania wprowadza już ochrzczonego 
w apostolską wspólnotę Kościoła i uzdalnia do wypełniania 
właściwego mu posłannictwa w Kościele. Obydwa sakra-
menty, chrztu i bierzmowania są ze sobą ściśle powiązane. 
Bierzmowanie jest naturalną konsekwencją chrztu, a łaska 
tego sakramentu rozwija nowe życie, dane już na chrzcie. 
Związek ten znajduje swoje odzwierciedlenie w tekstach bi-
blijnych, szczególnie w Dziejach Apostolskich, a także 
w dziełach patrystycznych. Ukazują to Obrzędy bierzmo-
wania, gdy przypominają, że jak w początkach chrześcijań-
stwa apostołowie dopełniali chrzest, udzielając Ducha Świę-
tego, tak obecnie czynią to biskupi, nakładając ręce na od-
rodzonych już przez chrzest. Odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych stanowi bezpośrednie odwołanie do chrztu, 
podczas którego rodzice i chrzestni wyznali wiarę, a teraz 
kandydaci czynią to świadomie i publicznie. Natomiast 
modlitwa z nałożeniem rąk, ukazuje bierzmowanie jako wy-

pełnienie, umocnienie i przedłużenie łaski chrzcielnej. Łącz-
ność chrztu i bierzmowania wyraża się w wyborze świadka, 
gdzie zachęca się, aby tę funkcję pełnili rodzice chrzestni. 
Również wybór patrona w czasie bierzmowania akcentuje tę 
jedność. Dokumenty Kościoła zachęcają, by na bierzmowa-
niu zachować imię chrzcielne.
Pełne wylanie Ducha Świętego
Pierwszym i najważniejszym skutkiem bierzmowania jest 
dar Ducha Świętego, który jest szczególną mocą i specjal-
nym wylaniem, podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Doś-
wiadczenie, które dokonało się wtedy w wymiarze wspólno-
towym, powtarza się w wymiarze jednostkowym w życiu 
każdego ochrzczonego w sakramencie bierzmowania. Naj-
ważniejszym skutkiem jest osobowy dar Ducha Świętego, 
dar zmartwychwstałego Pana dla wierzących. Wraz z pełnią 
Ducha Świętego wierzący otrzymuje pełnię Jego darów, któ-
re ożywiają, pogłębiają i umacniają wiarę oraz uzdalniają do 
budowania Ciała Chrystusa, służąc wspólnocie Kościoła. 
Darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo, 
wiedza (umiejętność), pobożność i bojaźń Boża.
Dar mądrości jest umiejętnością patrzenia na rzeczywistość 
oczami Boga. Ułatwia rozeznawanie spraw i wydarzeń ży-
ciowych, pomaga podjąć i wypełnić życiowe obowiązki, 
a także zrozumieć i przeżywać tajemnice wiary.
Dar rozumu uzdalnia do trzeźwego patrzenia na rzeczy-
wistość w perspektywie posłuszeństwa wiary. Pomaga od-
czytywać wolę Bożą i odróżniać prawdę od kłamstwa.
Dar rady pozwala podejmować dobre decyzje, szczególnie 
w trudnych sytuacjach. Udoskonala cnotę roztropności, 
wspomaga rozum, by trafnie wybierał kierunek drogi życia 
prowadzący do celu ostatecznego.
Dar męstwa jest pokarmem nadziei. Pomaga znosić trudnoś-
ci w dążeniu do dobra ze względu na Boga. Dzięki niemu 
człowiek jest wierny powołaniu życiowemu oraz nie jest lek-

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym 
Teologia sakramentu bierzmowania

komyślny. Uwalnia także od lęku przed potężnym wrogiem 
– śmiercią.
Dar wiedzy (umiejętności) pozwala odkrywać Bożą obec-
ność w codziennym życiu, pomaga w budowaniu wiedzy 
o sobie, ludziach i świecie. Pozwala także odkrywać Boga 
w stworzeniu. 
Dar pobożności jest zdolnością traktowania Boga jako do-
brego Ojca. Pomaga miłować nie tylko Boga, ale i wszyst-
kich ludzi. Prawdziwą pobożność można rozpoznać po ser-
deczności i życzliwości.
Dar bojaźni Bożej jest taką miłością do Boga, która jest świa-
doma własnej kruchości. Broni przed grzechem i odrzuce-
niem miłości Boga. Pomaga unikać okazji prowadzących do 
grzechu i poniżających godność człowieka. Uczy również 
właściwej postawy względem dóbr materialnych.
Jednak dopiero kiedy wierzący w wolności zacznie współ-
pracować z nimi, pojawią się owoce Ducha Świętego w jego 
życiu: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dob-
roć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, 
wstrzemięźliwość, czystość. 
Ściślejsza więź z Kościołem
Sakrament bierzmowania jest udzielany w Kościele, przez 
Kościół i dla Kościoła, by budować wspólnotę wiary, nadziei 
i miłości, ściślej i doskonalej wiążąc z Kościołem. Tak jak 
podczas chrztu otrzymujemy dary i łaski potrzebne do roz-
woju indywidualnego, tak bierzmowanie kierunkuje spo-
łecznie i jest wspólnototwórcze. Zespala z Kościołem w ten 
sposób, że pomaga w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej. 

Wezwanie i uzdolnienie do duszpasterstwa i apostolstwa
Ściślejsza więź z Kościołem prowadzi i wyraża się w zaan-
gażowaniu w duszpasterstwo i apostolstwo. Dzięki Duchowi 
Świętemu bierzmowani stają się podmiotem duszpaster-
stwa, uczestniczą w budowaniu Kościoła oraz spełniają mi-
sje w świecie. 
Pierwszą i podstawową formą apostolstwa jest świadectwo 
życia, by słowem i czynem głosić wiarę, odważnie wyzna-
wać imię Chrystusa i nie wstydzić się Jego krzyża. Można to 
czynić indywidualnie, bądź zrzeszając się w różne wspól-
noty, ruchy, grupy i stowarzyszenia. 

o. Mariusz Urbański OMI
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Warto obejrzeć…

Wielki Post 2018 Wielki Post 2018

„Ignacy Loyola. Żołnierz Święty Grzesznik”
„Jeżeli zmagasz się z depresją albo masz myśli samobójcze, 
zobacz ten film. Jeśli jesteś poważnie chory albo cierpisz, zo-
bacz ten film. Jeśli nie wiesz, jakie Bóg ma wobec ciebie pla-
ny albo czujesz się zagubiony, zobacz ten film. Jeśli jesteś ka-
tolikiem, który chce wiedzieć więcej na temat duchowej wa-
lki lub ewangelizacji, zobacz ten film. Jeśli podziwiasz świę-
tych, powinieneś obejrzeć to arcydzieło miłosierdzia”.

/Znalezione w Sieci/

Film produkcji hiszpańsko-filipińskiej w reżyserii Paolo Di, 
który możemy oglądać w naszych kinach od 12 stycznia br., 
to doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przeło-
mowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykre-
owali, trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej mi-
nuty, opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej 
człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”.
Początkowo brutalny żołnierz, kobieciarz, którego całe ży-
cie kręciło się wokół bogactw, sławy i władzy, podejmuje 
walkę na śmierć i życie ze swoimi wewnętrznymi demona-
mi. Loyola musi zmierzyć się z depresją, myślami samo-
bójczymi, wstrętem do samego siebie i miłosierdzia dla in-
nych, wreszcie przejść proces o herezję przed Inkwizycją, by 
ostatecznie wygrywając bitwę, stać się jedną z najważniej-
szych postaci w historii Kościoła. Poetyka filmu, przesłanie, 
walory artystyczne, muzyka, kolor w połączeniu ze znako-
mitą grą aktorską głównego bohatera, trafiają prosto do 
duszy widza i nie pozwalają mu zbyć seansu wzruszeniem 
ramion. 
Za puentę filmu można uznać zdanie, które pada w scenie 
ogłoszenia wyroku uniewinniającego przez Inkwizycję: 
„Kościół ma wielu uczonych i poetów. Być może teraz 
potrzebuje żołnierza”. To ważny przekaz również dla nas 
współczesnych – wszak żyjemy w epoce wołającej o żołnie-
rzy Kościoła.
Święty Ignacy Loyola założył Towarzystwo Jezusowe 
w Kościele katolickim. Zanim do tego doszło, w 1540 roku 
przeszedł długą drogę, poddając się działaniu Boga. I o tym 
jest ten film. Warto go obejrzeć.

Polecam!  
Lilianna

„Duch Święty pomaga nam się uczyć, 
wspierać się wzajemnie i szanować. 
Duch Święty pomaga pani z nami 
wytrzymać i wspiera ją. A pani dzięki 
temu nas bardzo szanuje i za to jest cu-
downa. Duch Święty pomaga nam się 
nauczyć wspólnych modlitw i dzięki 
temu pani ma do nas cierpliwość.” Ania 
kl. IVH 
„Działanie Ducha Świętego na kate-
chezie jest takie, że człowiek nie traci 
zaufania do Boga i wierzy w Niego. 
Człowiek staje się lepszy.” Dawid kl. 
IVG
„Duch Święty wpływa na panią kate-
chetkę bardzo pozytywnie. Nie chcę, 
żeby pani się zmieniała. Uwielbiam 
lekcje religii i chciałabym, żeby pani na 
każdej lekcji mówiła: orzesz wy 
orzeszki”. Julia kl. IVF
„Duch Święty pomaga mi się skupić 
podczas modlitwy oraz umacnia moją 
przyjaźń z Bogiem.” Mikołaj kl. IVG
„Duch Święty pomaga nam wtedy, gdy 
czegoś nie umiemy, pomaga nam 

w trudnej i bolesnej sytuacji.” Kuba kl. 
IVG
„Duch święty chroni mnie od popełnie-
nia grzechu, pomaga mi w podejmowa-
niu dobrych decyzji i pomaga przy spo-
wiedzi świętej.” Łukasz kl. IVG
„Duch Święty pomaga mi się uczyć, 
śpiewać w scholii i grać na gitarze. 
Duch Święty pomaga mi się uczyć no-
wych modlitw oraz koncentrować się 
na lekcji.” Antosia kl. IVH

katechetka

Operacja „werbunek do wojska”
Ucząc katechezy (lub inaczej mówiąc: 
starając się głosić Ewangelię 
w szkole) chcę przyciągnąć 
uczniów do kościoła. Wiem, że 
jest to możliwe dzięki działaniu 
Ducha Świętego. To On inspi-
ruje dziewczynki, żeby śpiewa-
ły w scholce Oblackie nutki 
i daje chłopcom powołanie do 
służby ministranckiej. Kiedy 
kapłan jest obecny w szkole, 

ma wtedy kontakt z potencjalnymi 
„kandydatami do zwerbowania”, a jeśli 
oni zafascynują się służbą w kościele 
i odpowiedzą na zaproszenie Ducha 
Świętego, przyjdą do jednej z grup pa-
rafialnych. To zmotywuje ich do mod-
litwy, uczestnictwa w regularnej Eu-
charystii i spowiedzi świętej. Obecność 
w grupie parafialnej to dobry sposób, a-
by przetrwać z Bogiem w trudnym ży-
ciu pełnym pokus i niebezpieczeństw. 
A poza tym, jak to mówią „w kupie si-
ła”, no i radość. 

o. Dawid OMI

Wprowadzenie
Sakramenty, w tym bierzmowanie, 
nie są celem same w sobie. Nie stano-
wią kresu, ale są skuteczną pomocą 
w głębszym zjednoczeniu z Chrys-
tusem we wspólnocie wierzących, 
a w konsekwencji prowadzą do bar-
dziej świadomego, pełniejszego i ak-

tywniejszego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła. W spo-
sób szczególny bierzmowanie pozwala, korzystając z pomo-
cy Ducha Świętego i Jego darów, żyć po chrześcijańsku i bu-
dować Kościół. Uzdalnia chrześcijan, aby w codziennym ży-
ciu byli uczniami Jezusa i jednocześnie misjonarzami. 
Bierzmowanie nie jest tylko potwierdzeniem tego, co doko-
nało sie na chrzcie, ale również umacnia i uzdalnia do wy-
pełniania chrześcijańskich zobowiązań.
Związek bierzmowania z chrztem
Sakrament bierzmowania wprowadza już ochrzczonego 
w apostolską wspólnotę Kościoła i uzdalnia do wypełniania 
właściwego mu posłannictwa w Kościele. Obydwa sakra-
menty, chrztu i bierzmowania są ze sobą ściśle powiązane. 
Bierzmowanie jest naturalną konsekwencją chrztu, a łaska 
tego sakramentu rozwija nowe życie, dane już na chrzcie. 
Związek ten znajduje swoje odzwierciedlenie w tekstach bi-
blijnych, szczególnie w Dziejach Apostolskich, a także 
w dziełach patrystycznych. Ukazują to Obrzędy bierzmo-
wania, gdy przypominają, że jak w początkach chrześcijań-
stwa apostołowie dopełniali chrzest, udzielając Ducha Świę-
tego, tak obecnie czynią to biskupi, nakładając ręce na od-
rodzonych już przez chrzest. Odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych stanowi bezpośrednie odwołanie do chrztu, 
podczas którego rodzice i chrzestni wyznali wiarę, a teraz 
kandydaci czynią to świadomie i publicznie. Natomiast 
modlitwa z nałożeniem rąk, ukazuje bierzmowanie jako wy-

pełnienie, umocnienie i przedłużenie łaski chrzcielnej. Łącz-
ność chrztu i bierzmowania wyraża się w wyborze świadka, 
gdzie zachęca się, aby tę funkcję pełnili rodzice chrzestni. 
Również wybór patrona w czasie bierzmowania akcentuje tę 
jedność. Dokumenty Kościoła zachęcają, by na bierzmowa-
niu zachować imię chrzcielne.
Pełne wylanie Ducha Świętego
Pierwszym i najważniejszym skutkiem bierzmowania jest 
dar Ducha Świętego, który jest szczególną mocą i specjal-
nym wylaniem, podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Doś-
wiadczenie, które dokonało się wtedy w wymiarze wspólno-
towym, powtarza się w wymiarze jednostkowym w życiu 
każdego ochrzczonego w sakramencie bierzmowania. Naj-
ważniejszym skutkiem jest osobowy dar Ducha Świętego, 
dar zmartwychwstałego Pana dla wierzących. Wraz z pełnią 
Ducha Świętego wierzący otrzymuje pełnię Jego darów, któ-
re ożywiają, pogłębiają i umacniają wiarę oraz uzdalniają do 
budowania Ciała Chrystusa, służąc wspólnocie Kościoła. 
Darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo, 
wiedza (umiejętność), pobożność i bojaźń Boża.
Dar mądrości jest umiejętnością patrzenia na rzeczywistość 
oczami Boga. Ułatwia rozeznawanie spraw i wydarzeń ży-
ciowych, pomaga podjąć i wypełnić życiowe obowiązki, 
a także zrozumieć i przeżywać tajemnice wiary.
Dar rozumu uzdalnia do trzeźwego patrzenia na rzeczy-
wistość w perspektywie posłuszeństwa wiary. Pomaga od-
czytywać wolę Bożą i odróżniać prawdę od kłamstwa.
Dar rady pozwala podejmować dobre decyzje, szczególnie 
w trudnych sytuacjach. Udoskonala cnotę roztropności, 
wspomaga rozum, by trafnie wybierał kierunek drogi życia 
prowadzący do celu ostatecznego.
Dar męstwa jest pokarmem nadziei. Pomaga znosić trudnoś-
ci w dążeniu do dobra ze względu na Boga. Dzięki niemu 
człowiek jest wierny powołaniu życiowemu oraz nie jest lek-
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komyślny. Uwalnia także od lęku przed potężnym wrogiem 
– śmiercią.
Dar wiedzy (umiejętności) pozwala odkrywać Bożą obec-
ność w codziennym życiu, pomaga w budowaniu wiedzy 
o sobie, ludziach i świecie. Pozwala także odkrywać Boga 
w stworzeniu. 
Dar pobożności jest zdolnością traktowania Boga jako do-
brego Ojca. Pomaga miłować nie tylko Boga, ale i wszyst-
kich ludzi. Prawdziwą pobożność można rozpoznać po ser-
deczności i życzliwości.
Dar bojaźni Bożej jest taką miłością do Boga, która jest świa-
doma własnej kruchości. Broni przed grzechem i odrzuce-
niem miłości Boga. Pomaga unikać okazji prowadzących do 
grzechu i poniżających godność człowieka. Uczy również 
właściwej postawy względem dóbr materialnych.
Jednak dopiero kiedy wierzący w wolności zacznie współ-
pracować z nimi, pojawią się owoce Ducha Świętego w jego 
życiu: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dob-
roć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, 
wstrzemięźliwość, czystość. 
Ściślejsza więź z Kościołem
Sakrament bierzmowania jest udzielany w Kościele, przez 
Kościół i dla Kościoła, by budować wspólnotę wiary, nadziei 
i miłości, ściślej i doskonalej wiążąc z Kościołem. Tak jak 
podczas chrztu otrzymujemy dary i łaski potrzebne do roz-
woju indywidualnego, tak bierzmowanie kierunkuje spo-
łecznie i jest wspólnototwórcze. Zespala z Kościołem w ten 
sposób, że pomaga w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej. 

Wezwanie i uzdolnienie do duszpasterstwa i apostolstwa
Ściślejsza więź z Kościołem prowadzi i wyraża się w zaan-
gażowaniu w duszpasterstwo i apostolstwo. Dzięki Duchowi 
Świętemu bierzmowani stają się podmiotem duszpaster-
stwa, uczestniczą w budowaniu Kościoła oraz spełniają mi-
sje w świecie. 
Pierwszą i podstawową formą apostolstwa jest świadectwo 
życia, by słowem i czynem głosić wiarę, odważnie wyzna-
wać imię Chrystusa i nie wstydzić się Jego krzyża. Można to 
czynić indywidualnie, bądź zrzeszając się w różne wspól-
noty, ruchy, grupy i stowarzyszenia. 

o. Mariusz Urbański OMI
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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego

s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 293 541).
s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te należy zgłosić w biurze 
parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego

s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 293 541).
s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te należy zgłosić w biurze 
parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.
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