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 Bóg od momentu stworzenia wchodzi w  dialog z cz³owiekiem. Chrystus, w tek�cie tej pie�ni, przypomi-
na wydarzenia z historii zbawienia, kiedy Bóg okazywa³ mi³o�æ swojemu Ludowi. Jednocze�nie ¿ali siê,
próbuje pokazaæ Ludowi ca³e niezrozumienie i odrzucenie, z którym siê spotka³.

Bóg oczekuje od cz³owieka, ¿e odpowie mi³o�ci¹ na Jego mi³o�æ. Kiedy jednak cz³owiek Go odrzuca
Bóg nie rezygnuje z mi³o�ci do cz³owieka. Pozostaje wierny. Mimo tego, ¿e cz³owiek skazuje Go na �mieræ
(tak¿e �mieræ w swoim sercu, kiedy przez osobiste wybory cz³owiek decyduje siê ¿yæ tak jakby Bóg nie
istnia³), Bóg i tak oddaje ¿ycie na krzy¿u za ka¿dego z nas. Chocia¿ Lud Go odrzuca, zadaje Mu cierpienie i
�mieræ, On nadal mówi o nim �mój�. Ludu mój, ludu��Mój�, czyli bliski mi, ten który wybra³em. Tak¿e w
wymiarze osobistym, je�li cz³owiek odrzuca Boga, to On nadal mówi o nim �mój�, bliski� Bóg nie zamyka

1. Ludu mój ludu, có¿em ci uczyni³
W czymem zasmuci³, albo w czym zawini³.
Jam ciê wyzwoli³ z mocy faraona,
a ty� przyrz¹dzi³ krzy¿ na me ramiona.
2.  Ludu mój ludu...
Jam ciê wprowadzi w kraj miodem p³yn¹cy,
ty� mi zgotowa³ �mierci znak hañbi¹cy.
3. Ludu mój ludu...
Jam ciebie szczepi³ winnico wybrana,
a ty� mnie poi³ octem swego Pana.
4. Ludu mój ludu...
Jam dla ciê spuszcza³ na Egipt karania,
a ty� mnie wyda³ na ubiczowania.
5. Ludu mój ludu...
Jam faraona da³ w ob³êd ba³wanów,
a ty� mnie wyda³ ksi¹¿êt¹ kap³anów.
6. Ludu mój ludu...
Morzem otworzy³, by� szed³ such¹ nog¹.
a ty� mi w³óczni¹ bok otworzy³ srog¹.

7. Ludu mój ludu...
Jam by³ ci wodzem, w kolumnie ob³oku,
ty� mnie wiód³ s³uchaæ Pi³ata wyroku.
8. Ludu mój ludu...
Jam ciebie karmi³ manny rozkoszami,
ty� mi odp³aci³ policzkowaniami.
9. Ludu mój ludu...
Jam ci ze ska³y doby³ wodê zdrow¹,
a ty� mnie poi³ gorycz¹ ¿ó³ciowa.
10. Ludu mój ludu...
Jam da³,¿e zbici Chaanan królowie,
a ty za� trzcin¹ bi³e� mnie po g³owie.
11. Ludu mój ludu...
Jam da³ ci bero Judzie powierzone,
a ty� mi wt³oczy³ cierniowa koronê.
12. Ludu mój ludu...
Jam cie wywy¿szy³ miêdzy narodami,
ty� mnie na krzy¿u podwy¿szy³ z ³otrami.
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Katechizm Ko�cio³a Katolickiego mówi o ¿alu za grze-
chy, ¿e jest to ból duszy z powodu obrazy dobrego Pana
Boga i znienawidzenie tego z³a, którego cz³owiek siê dopu-
�ci³. Czym jest wiêc ten ból duszy, jak mamy to rozumieæ?
Zauwa¿cie, ¿e mowa tu jest o bólu duszy, a nie o tym, ¿e
komu� jest przykro i smutno. Odpowiednie emocje nie za-
wsze, a zw³aszcza nie od razu towarzysz¹ naszemu nawró-
ceniu, ale najwa¿niejsze jest to, ¿e sam ten ¿al, o którym
jest mowa w Katechizmie, nie jest przede wszystkim emocj¹.
Jest on nie tyle poczuciem ¿alu, co u�wiadomieniem sobie,
¿e cz³owiek zrobi³ co�, co wobec dobroci Pana Boga jest
z³em, jest jej zaprzeczeniem, zaciemnieniem.

Wiele osób, przystêpuj¹cych do spowiedzi, oskar¿a siê
o to, ¿e nie s¹ w stanie równie¿ emocjonalnie ¿a³owaæ swo-
ich grzechów. Ale wydaje mi siê, ¿e wielu z nas uspokoi to,
¿e zrozumiemy jak ³atwo mylimy emocjonalne prze¿ywanie
¿alu czy odrazy do grzechu ze �wiadom¹ skruch¹ � wyzna-
niem, ¿e �le post¹pili�my i postanowieniem, ¿e teraz bierze-
my za to odpowiedzialno�æ. A biorê j¹ na siebie, gdy stwier-
dzam: �¯a³ujê, naprawdê ¿a³ujê, ¿e tak siê sta³o�.

Jak ju¿ sobie u�wiadomiê, ¿e to co zrobi³em, naprawdê
jest z³em i grzechem, jak zobaczê mój czyn w �wietle Bo¿ej
dobroci i Bo¿ej mi³o�ci, to w którym� momencie stosowne
uczucia mnie z pewno�ci¹ dopadn¹, nawet je�li nie od razu,
je¿eli dopiero po jakim� czasie, to tak w³a�nie siê stanie.
Byæ mo¿e pewne z³e rzeczy by³y zwi¹zane z siln¹ przyjem-
no�ci¹, zabaw¹ czy inn¹ rado�ci¹ � i zazwyczaj w³a�nie dla-
tego nie jeste�my w stanie ich emocjonalnie ¿a³owaæ. Ale
gdy bêdziemy siê starali byæ jak najbli¿ej Pana Boga, to na-
wet samo wspomnienie tego z³a, jakie zosta³o przez nas po-
pe³nione, w pewnym momencie nami wstrz¹�nie, równie¿
naszymi emocjami i one siê do tego ¿alu przy³¹cz¹.

Gdy siê swojemu grzechowi przygl¹damy, staraj¹c siê
jednocze�nie byæ w naszym ¿yciu coraz bli¿ej Pana Boga,
to coraz wyra�niej widzimy z³o i brzydotê grzechu i zmieniaj¹
siê tak¿e nasze uczucia wobec grzechu, bo Pan Bóg nie
chce, ¿eby�my szli za jakim� fa³szywym bogiem.

Intencja nie jest decyduj¹ca, mogê nie mieæ �wiadomej
intencji obra¿ania Pana Boga, ale wybieraj¹c fa³szywe do-
bro, czyli uznaj¹c z³o za dobro � samym tym wyborem Pana
Boga obra¿am. To s³owo jest wieloznaczne i dlatego mo¿e-
my mieæ z nim pewien k³opot. Jednak prawda jest taka, ¿e
gdy wybieram z³o, to tym samym odwracam siê od Pana
Boga, a to jest wielka szkoda dla mnie i wielki afront wobec
Niego � wobec Boga, który mówi mi, gdzie jest dobro i jak
mam postêpowaæ. Ja bardzo czêsto wiem, co jest dobre, a
mimo to postêpujê �le i wtedy zachowujê siê tak, jakbym
odwraca³ siê do Niego plecami.

A zatem, ¿al za grzechy jest to ból duszy z powodu
obrazy dobrego Boga i znienawidzenie grzechu. Katechizm
Ko�cio³a Katolickiego wspomina równie¿ o ¿alu doskona³ym
i niedoskona³ym. ¯al niedoskona³y to jest taki ¿al, który od-
czuwam, poniewa¿ siê bojê, ¿e co� mi siê stanie albo bojê
siê piek³a, albo nawet Pana Boga, który mo¿e mnie ukaraæ
za to, ¿e ja czyniê z³o. Taki ¿al jest �wietnym pocz¹tkiem,
nie patrzmy wiêc na niego z góry, z pogard¹! On jest nazywa-
ny niedoskona³ym, ale to nie znaczy, ¿e nie ma ¿adnej war-
to�ci. Taki ¿al bardzo czêsto wystarcza do nawrócenia i do
tego, ¿eby pój�æ do spowiedzi, aby wyznaæ grzech. Ale my
jeste�my wezwani do czego� wiêcej, do ¿alu, który nazywa
siê ¿alem doskona³ym. Wszyscy uczyli�my siê na kateche-
zie Aktu ¿alu:

Ach, ¿a³ujê za me z³o�ci, jedynie dla Twej mi³o�ci!
B¹d� mi³o�ciw mnie grzesznemu,
ca³ym sercem skruszonemu!
Ten ostatni wiersz ma jeszcze dwie inne wersje: dla

Ciebie odpuszczam bli�niemu albo do poprawy d¹¿¹cemu.
Ka¿dy z tych trzech wariantów wyra¿a co� wa¿nego, ale ca³y
ten Akt ¿alu � taki prosty, dziecinny wierszyk, którego na-
uczyli�my siê przed Pierwsz¹ Komuni¹ �wiêt¹ to formu³a,
która podpowiada nam, jak mo¿na wyraziæ ¿al doskona³y.
Dziecinny wierszyk, do którego my przez ca³e ¿ycie mamy
dorastaæ! Do tego jedynie dla Twej mi³o�ci� Tu ju¿ nie cho-
dzi o karê, nie chodzi o lêk, to jest wyznanie: Panie Bo¿e, ja
Ciebie kocham i dlatego ¿a³ujê, ¿e �le zrobi³em! Dla Ciebie
odpuszczam bli�niemu � dla Ciebie, nie dlatego, ¿e byæ mo¿e
ja równie¿ zachowa³em siê �le i on mi odpowiedzia³ tym sa-
mym. Nie dlatego, ¿e savoir-vivre tak uczy, bo dobre maniery
nie wystarcz¹, aby przebaczyæ komu�, kto mnie naprawdê
mocno skrzywdzi³. Ale mówiê: Dla Ciebie, dla Ciebie, bo Ciê
kocham, odpuszczam bli�niemu i Ty odpu�æ mnie ca³ym
sercem skruszonemu, do poprawy d¹¿¹cemu�

Akt ¿alu doskona³ego jest czym�, do czego musimy
dorastaæ, bo to wcale nie jest takie proste, nawet je�li wier-
szyk mówi siê g³adko, je�li zna siê go na pamiêæ. Ale taki akt
¿alu doskona³ego ma wielk¹ moc, tak wielk¹, ¿e sam w so-
bie daje odpuszczenie grzechów. Ko�ció³ zastrzega jednak,
¿eby cz³owiek nie odpuszcza³ sobie zbyt ³atwo, ¿eby�my nie
podchodzili do tego lekkomy�lnie. Akt doskona³ego ¿alu od-
puszcza grzechy przy jednoczesnym mocnym postanowie-
niu, ¿e jednak pójdziemy do spowiedzi. Ale odpuszcza na-
prawdê, je�li wzbudzimy w sobie taki ¿al za grzechy � nie-
zbyt ³atwy do osi¹gniêcia, którego motywem rzeczywi�cie
jest mi³o�æ do Pana Boga, która wymaga pewnej dojrza³o�ci
duchowej. Spowied� sakramentalna jest wtedy takiego ¿alu
potwierdzeniem.

¯AL ZA
GRZECHY
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I wreszcie, my w tym naszym

¿alu nie jeste�my sami. Gdyby cz³o-
wiek sam tylko mia³ stan¹æ przed Pa-
nem Bogiem, aby od¿a³owaæ za swój
grzech, by³oby to absolutnie niewystar-
czaj¹ce, bo có¿ mo¿e znaczyæ mój ¿al
wobec wszechmog¹cego, absolutnie
doskona³ego Dobra? Co ja mogê nim
osi¹gn¹æ, czy nawet wyraziæ? A gdy-
bym nawet próbowa³, ze wszystkich si³,
dorosn¹æ wielko�ci¹ mojego ¿alu do
ogromu z³a, które wyrz¹dzi³em grze-
sz¹c, to by mnie ten ¿al zabi³, unice-
stwi³. Na szczê�cie jednak nie jeste-
�my z tym naszym ¿alem sami.

Jest z nami Jezus Chrystus i Jego
ofiara na Krzy¿u. On dla nas umar³, On
dla nas zmartwychwsta³ � On siê za
nami przyczynia. My w tym ¿alu nie
jeste�my sami. W moim ¿alu za grze-
chy ma mi towarzyszyæ Jezus Chry-
stus, z Jego ofiar¹ krzy¿ow¹. Oczywi-
�cie, ten ¿al bêdzie g³êbszy, je¿eli ja
sobie u�wiadomiê, ¿e na tym Krzy¿u
jest równie¿ mój grzech, ale jednocze-
�nie � w tym Krzy¿u jest tak¿e moja
nadzieja, ¿e On ten mój grzech wzi¹³
na siebie. Gdy ja za niego ¿a³ujê i bijê
siê w piersi, mówi¹c jedynie dla Twej
mi³o�ci, to w Krzy¿u Chrystusa znaj-
dujê otuchê i pomoc, by ¿al mnie nie
zabi³.

I dokonuje siê co� takiego, poja-
wia siê taki dziwny moment w naszym
¿alu za grzechy, ¿e ju¿ nam nie jest
ich ¿al. Nie w tym sensie, ¿eby�my mieli
nie ¿a³owaæ, ¿e pope³nili�my z³o, tylko
w tym, ¿e nie jest nam szkoda tego, co
nas w grzechu poci¹ga³o. Bo my cza-
sami lubimy ogl¹daæ siê za siebie, tak
sobie powspominaæ: No, ale kiedy� to
by³o fajnie, szkoda trochê tych grze-
chów� Jest nawet takie zuchwa³e po-
wiedzenie: Lepiej zgrzeszyæ i ¿a³owaæ,
ni¿ ¿a³owaæ, ¿e siê nie zgrzeszy³o.
Strasznie g³upie powiedzenie, jak by siê
tak nad nim dobrze zastanowiæ. Nie, nie
jest lepiej zgrzeszyæ i ¿a³owaæ. Rozu-
miemy, ¿e powiedzenie to ma napiêt-
nowaæ pewien rodzaj �wiêtoszkowato-
�ci, ale i tak � nie jest lepiej zgrzeszyæ!

I w tym naszym ¿alu za grzechy
przychodzi taki moment, gdy my siê tak
bardzo zachwycamy Chrystusem, któ-
ry nas zbawia, i który daje za nas swo-
je ¿ycie, ¿e my Mu naprawdê mo¿emy
powiedzieæ: �Wiesz co? Nie szkoda mi
tego wszystkiego, zostawiam to! Zosta-
wiam, bo dzisiaj moje ¿ycie, moja ra-
do�æ zaczyna siê z Tob¹�. Amen.

Pawe³ Krupa OP,  za: www.dominikanie.pl

MY�LI DO RACHUNKU
SUMIENIA NA WIELKI POST

Wiara
Pragnienie Boga jest wpisane w serce cz³owieka, bo zosta³ on stwo-

rzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje Ciê przyci¹gaæ do siebie i
tylko w Bogu znajdziesz prawdê i szczê�cie, których nieustannie szukasz.
Wierzysz w to?

Wiara jest ³ask¹. Jak wspó³pracujesz z tym darem Bo¿ym? Jaki wp³yw
na Twoje ¿ycie ma fakt, ¿e przez chrzest nale¿ysz do wybranych przez
Boga? W jaki sposób okazujesz Bogu swoje zaufanie i przylgniêcie do prawd
objawionych przez Niego? Czy woli Boga wobec Ciebie nie traktujesz jako
ograniczenia Twojej wolno�ci?

Wiara wymaga dawania �wiadectwa. Ile razy zdarzy³o Ci siê ukryæ
fakt, ¿e jeste� cz³owiekiem wierz¹cym? W jakich sytuacjach? Czy nie uwa-
¿asz za swoje twierdzenia, ¿e �niewierz¹cym jest ³atwiej ¿yæ�?

Wiara nie jest prezentem danym raz na zawsze, który wystarczy scho-
waæ do szafy i przechowaæ w nienaruszonym stanie do koñca ¿ycia. Przy-
pomina raczej ro�linê, o któr¹ trzeba nieustannie dbaæ, aby ros³a i siê rozwi-
ja³a. Co robisz dla swojej wiary? Jak starasz siê j¹ pog³êbiæ? Czytasz Pismo
�wiête, ksi¹¿ki o tre�ci religijnej, czasopisma religijne, ogl¹dasz dobre filmy
religijne, s³uchasz dobrych rozg³o�ni? Nale¿ysz do jakiego� ko�cielnego sto-
warzyszenia lub ruchu? Czy pozwalasz, aby Twoj¹ codzienno�æ wype³nia³y
tre�ci przeciwne wierze i Bogu? Zdajesz sobie sprawê, ¿e w pewnym mo-
mencie zaczniesz im ulegaæ (je�li ju¿ siê to nie sta³o)?

Wiarê trzeba przekazywaæ. Jak czêsto rozmawiasz z innymi o Bogu?
W rodzinie, w szkole, w pracy, ze znajomymi? Unikasz takich rozmów?
Je�li kto� podejmuje taki temat, odchodzisz, uznaj¹c, ¿e wiara jest spraw¹
prywatn¹? Dbasz o wiarê swego wspó³ma³¿onka, swoich dzieci? Wiesz,
czy i jak siê modl¹? Czy znaj¹ prawdy wiary? Kiedy ostatnio wspólnie siê
modlili�cie, czytali�cie Pismo �wiête? Kiedy rozmawiali�cie o swojej wie-
rze, o us³yszanym kazaniu?

Bóg
Kto� powiedzia³, ¿e je�li Bóg jest na w³a�ciwymi miejscu, to wszyst-

ko jest na w³a�ciwym miejscu. Które miejsce w Twojej ¿yciowej hierarchii
zajmuje Bóg? Co jest od Niego wa¿niejsze? Dla jakich spraw jeste� w stanie
zapomnieæ o Nim?

Ja wobec Boga
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PONIEDZIA£EK  15.02.2016
  8.00   Dziêkczynna za udan¹ operacjê

z pro�b¹ o dalsze b³. Bo¿e dla
Emilii Adamczyk

18.00 + Anna Trutkowska
WTOREK  16.02.2016

  8.00 + Andrzej Tokarski w 3 rocz.
�mierci

 18.00  1) ++ Julian, Julianna, Antonina,
Honorata, Robert Korzeniowski
2) + Wanda Szyda (greg)

�RODA 17.02.2016
  8.00 Za zmar³ych z rodziny Deszczów
18.00  Nowenna do MB Nieustaj¹cej

Pomocy
CZWARTEK 18.02.2016

  8.00  Wanda Szyda (greg)
18.00 1) + Teresa �lesiñska w 2 rocz.

�mierci
2) + Regina ¯elazko (od wnuka
Micha³a z rodzin¹)
3) ++ Marek Iwañski w 3 rocz.
�mierci, Maria, Edward Iwañscy,
Irena Gawlik

PI¥TEK 19.02.2016
  8.00 W intencji bogu wiadomej
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Wies³aw Niziurski w 5 rocz.

�mierci
SOBOTA 20.02.2016

  8.00 1) + Janina Strzeszyñska
w 24 rocz. �mierci
2) Za zmar³ych z rodziny Styczniów

18.00 ++ Regina, Adam, Jan ¯elazko
NIEDZIELA 21.02.2016

  8.00
  9.30 + Wanda Szyda (greg)
11.00 + Zofia Migas w 13 rocz. �mierci
12.00 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla

Jakuba w 1 rocz. urodzin
13.00 + Jan Górka w 11 rocz. �mierci
18.00  ++ Eleonora, Antoni Kmita

i za zmar³ych z rodziny

INTENCJE MSZY �W.
15.02.2016 - 21.02.2016

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥
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Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Wierzysz w Boga, który siê objawi³, o

którym mówi Pismo �wiête, którego g³osi Ko�ció³ lub w boga stworzonego na
w³asny u¿ytek? Wierzysz, ¿e Bóg jest Jeden w Trzech Osobach? ̄ e jest wszech-
mog¹cym Stworzycielem, ¿e Ciê kocha, troszczy siê nieustannie o Twoje dobro i
nigdy o Tobie nie zapomina, nawet wtedy, gdy prze¿ywasz najwiêksze k³opoty?
Wierzysz, ¿e jest mi³osierny, ale tak¿e sprawiedliwy?

Jak czêsto zdarza Ci siê traktowaæ Boga jak m�ciwego urzêdnika, ¿¹dnego
zemsty za Twoje grzechy sêdziego, kontrolera, którego trzeba za wszelk¹ cenê
oszukaæ i nie daæ siê z³apaæ? Jak czêsto próbujesz poznaæ przysz³o�æ siêgaj¹c
do horoskopów i przepowiedni? Nosisz amulet? Radzisz siê wró¿ki?

Jaki obraz Boga kszta³tujesz w swoich dzieciach? Jakiego Boga spotykaj¹
przez Ciebie inni ludzie? Ile razy przez Ciebie kto� oddali³ siê od Boga, nie trafi³ do
Niego, nie pozna³ Go?

Czas dla Boga
Jak czêsto rozmawiasz z Bogiem? Ile czasu po�wiêcasz Mu w ci¹gu ka¿-

dego dnia? Czy ten czas po�wiêcony Bogu jest modlitw¹, czyli rozmow¹, czy te¿
pe³nym ¿¹dañ, pretensji i prób narzucenia Bogu w³asnej woli monologiem albo byle
jakim, sformalizowanym wype³nianiem obowi¹zku? Czy Twoja modlitwa jest pokor-
na? Czy jej istot¹ jest pro�ba �b¹d� wola Twoja�?

Ile niedziel od ostatniej Twojej spowiedzi nie zosta³o u�wiêconych udzia³em
we Mszy �wiêtej? A je�li przychodzisz do ko�cio³a, to jak prze¿ywasz spêdzony
tam czas? Czy wybierasz �wiadomie te Msze, które trwaj¹ najkrócej?

Co robisz w niedziele i wielkie �wiêta ko�cielne? Sprz¹tasz? Pierzesz? Na-
prawiasz samochód? Porz¹dkujesz gara¿, piwnicê lub remontujesz dach? Idziesz
do pracy, chocia¿ nie musisz? Zmuszasz innych, ¿eby pracowali w niedzielê? Jak
�wiêtujesz? Le¿ysz przed telewizorem? Idziesz do hipermarketu? Wyje¿d¿asz
daleko i zajmujesz siê tylko w³asnymi przyjemno�ciami? Potrafisz wskazaæ jakie�
elementy religijne w twoim �wiêtowaniu poza wizyt¹ w ko�ciele?

Ile razy w roku siê spowiadasz? Tylko wymagane przez ko�cielne przykaza-
nia minimum? A do Komunii �w. jak czêsto przystêpujesz? Czy zdarzy³o Ci siê
przyj¹æ Komuniê �w. w stanie grzechu ciê¿kiego, na przyk³ad w czasie pogrzebu
w rodzinie, aby nie wypa�æ g³upio przed innymi?

http://liturgia.wiara.pl/doc/419068.Mysli-do-rachunku-sumienia-Wielki-Post
c.d.n.

Z£OTE MY�LI


