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Niepos³uszeñstwo cz³owieka - grzech - spowodowa³o
zerwanie wiêzi z Bogiem, panowanie szatana i �mieræ. Tê
sytuacjê mo¿e zmieniæ tylko Syn Bo¿y, który za to zap³aci
najwy¿sz¹ cenê, bo we�mie na siebie odpowiedzialno�æ za
grzechy ludzkie. On w naszym imieniu zwróci siê do Boga
tymi albo podobnymi s³owami: Ojcze, im daruj, a Mnie ukarz,
w ich imieniu przyjmij Ofiarê najdro¿sz¹ dla Ciebie, przyjmij
Moje Cia³o i Krew, przyjmij Moje ¿ycie. Ojciec przyjmuje tê
ofiarê, dlatego w Wielki Pi¹tek na Golgocie postawiono
krzy¿, do którego przybito Syna Bo¿ego. O Nim ju¿ wcze-
�niej powiedzia³ Jan Chrzciciel: �Oto Baranek Bo¿y, który
g³adzi grzech �wiata�.

Nie jest przypadkiem, ¿e Syn Bo¿y umiera na krzy¿u.
Krzy¿ to dwie belki, pozioma i pionowa. Belka pozioma przy-
pomina historyczn¹ �o� czasu� - liniê ci¹gn¹c¹ siê w nie-
skoñczono�æ. Patrz¹c w lewo, mo¿na sobie wyobraziæ film
puszczony do ty³u, na którym pojawiaj¹ siê obrazy z prze-
sz³o�ci. Jezus Zbawiciel umiera na krzy¿u za tych, którzy
byli przed Jego przyj�ciem na �wiat, ale tak¿e swym zbaw-
czym wysi³kiem obejmuje przysz³e pokolenia. Patrz¹c na
praw¹ czê�æ belki krzy¿owej, mo¿emy sobie wyobraziæ, czy
te¿ poznaæ przysz³o�æ - dzieje ery Chrystusowej i odnale�æ
tam równie¿ siebie. Belka pionowa jest te¿ bardzo czytel-
nym znakiem, umieszczona na ziemi chce jakby dosiêgn¹æ
nieba i bêdzie ci¹gle wskazywa³a ludzko�ci kierunek. Krzy¿
Chrystusa to miejsce z³o¿enia ofiary, czyli o³tarz. Jezusowa
ofiara ma po³¹czyæ �wiat ze Stwórc¹, cz³owieka z Bogiem,
ma nas zbawiæ, czyli uratowaæ, ocaliæ, obdarzyæ na nowo
¿yciem.

Dlatego my mamy ofiarê, która jest lepsz¹ i wy¿sz¹ ni¿
wszystkie inne ofiary razem wziête. Jezus ofiarowa³ Sam sie-
bie, zgodzi³ siê wyniszczyæ za nas i w miejsce nas samych. I
dlatego krzy¿ znajduje siê wszêdzie: przede wszystkim na
o³tarzu, w ko�cio³ach, w domach, na cmentarzach... Bo w
tym znaku i tylko w tym znaku jeste�my zbawieni, bo krzy¿
jest ratunkiem dla cz³owieka. �Zbawienie przysz³o przez
krzy¿�.

Droga Krzy¿owa
w ka¿dy pi¹tek o godz.

* 8.30 - dla dzieci i doros³ych,
* 15.00 - dla wszystkich,

* 17.00 - dla  dzieci,
* 18.30 - dla doros³ych i m³odzie¿y.

Gorzkie ¯alez kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 17.00

W NASZEJ PARAFII
W WIELKIM PO�CIE:

Zbawienie przysz³o przez krzy¿,
Ogromna to tajemnica.

Ka¿de cierpienie ma sens,
Prowadzi do pe³ni ¿ycia.

Codzienno�æ wiedzie przez Krzy¿,
Wiêkszy im kochasz gorêcej.

Nie musisz gin¹æ ju¿ dzi�,
Lecz ukrzy¿owaæ swe serce.
Ka¿de spojrzenie na krzy¿
Niech niepokojem zago�ci,
Bo wszystko w ¿yciu to nic
Wobec tak wielkiej mi³o�ci.

Je¿eli chcesz Mnie na�ladowaæ,
To we� swój krzy¿ na ka¿dy dzieñ

I chod� ze Mn¹ zbawiaæ �wiat
Kolejny ju¿ wiek.



28 lutego 2016                      NA SKALE                              Nr 09(897)/2

c.d. na str. 4

,
Nie czujê siê a¿ tak wielkim
grzesznikiem
Zauwa¿my, ¿e wiele wspó³czesnych nurtów

my�lowych próbuje nas przekonaæ, ¿e pojêcie grze-
chu nale¿y do przesz³o�ci. Przypomnijmy zatem, ¿e
- aby uznaæ siê za grzesznika, potrzeba:

- odwagi uwierzenia, ze jest siê wolnym, nawet
po�ród wielorakich uwarunkowañ ¿yciowych. Kto siê
spowiada, ten uznaje, ze zgrzeszy³ z w³asnej winy;

- wiary w istnienie Prawa, które Bóg stawia przed
nami jako przykazanie. Kto siê spowiada, te¿ uzna-
je, ¿e nie zawsze by³ wierny przykazaniom mi³o�ci
Boga i bli�niego.

Wci¹¿ pope³niam te same grzechy
Je¿eli nasze spowiedzi s¹ nieskuteczne, dzie-

je siê tak czêsto dlatego, ¿e nie podjêli�my w³a�ci-
wego postanowienia: takiego, które by³oby wyrazem
naszych prawdziwych potrzeb i mo¿liwo�ci. Pamiê-
taj¹c o tym, nie powinni�my jednak dziwiæ siê czê-
stemu popadaniu w te same grzechy. Jak dobrze, ¿e
Bóg chroni nas przed pope³nianiem grzechów nowe-
go rodzaju!

W mocnym postanowieniu, które podejmujemy,
mo¿emy byæ zupe³nie szczerzy, nawet, je�li przewi-
dujemy, ¿e mo¿e ona nas znów doprowadziæ do ko-
lejnego upadku. Inaczej mówi¹c, kiedy siê spowia-
dam, nie podejmujê postanowienia,, ¿e ju¿ nigdy nie
bêdê siê spowiada³, poniewa¿ nie mogê byæ pewien,
¿e nie bêdê ju¿ grzeszy³! Przeciwnie - uznajê, ¿e je-
stem i do �mierci pozostanê grzesznikiem potrzebu-
j¹cym przebaczenia.

Nie wiem, co mam mówiæ
Dawniej, przygotowuj¹cym siê do spowiedzi

polecano przeprowadzenie rachunku sumienia w opar-
ciu o dziesiêæ przykazañ Bo¿ych i piêæ przykazañ
ko�cielnych.

Dzi� nie bardzo ju¿ wiemy, co jest grzechem, a
co nim nie jest! Nie wiemy ju¿ w ka¿dym razie, z
czego siê spowiadaæ. Niezwykle ruchliwe ¿ycie, ja-
kie obecnie prowadzi wielu z nas, wydaje siê nie sprzy-
jaæ ¿yciu wewnêtrznemu, ani rachunkom sumienia.

Jezus, jak wiemy, nie przyszed³ znie�æ dzie-
siêciu przykazañ: nadal wiêc mo¿emy spowiadaæ siê
wed³ug nich. Ko�ció³ jednak wzywa nas dzi� do co-
raz czê�ciej do przygl¹dania siê naszemu ¿yciu tak-
¿e w �wietle wymagañ ewangelicznych:

-  Panie, mówisz mi, ¿e mam siê zbytnio nie
troszczyæ o jutro, a ja bojê siê, ¿e...

- Mówisz mi, ¿e mam kochaæ mojego bli�niego
tak, jak Ty go kochasz, a ja go kocham o wiele mniej.

- Mówisz mi, ¿e mam siê modliæ i nie ustawaæ,
a ja modlê siê o wiele mniej i o wiele gorzej.

Konsekwentnie, dobrze jest te¿ u�wiadomiæ
sobie, w jaki sposób, grzeszymy my�l¹, s³owem,
uczynkiem i zaniedbaniem.

Dlaczego
mam siê spowiadaæ?

Nie czujê potrzeby spowiadania siê
Nie mo¿emy opieraæ naszego ¿ycia chrze�cijañskiego wy³¹cz-

nie na tym, czego chcemy czy czego� nie chcemy. Ryzykowaliby-
�my bowiem wówczas zaniedbanie obiektywnie wa¿nych spraw:
modlitwy, troski o ubogich, wielu naszych zaanga¿owañ, itd.

Ogromna rola spowiedzi nie polega przede wszystkim na za-
spokojeniu psychicznej potrzeby zwierzania siê. Podczas spowiedzi
kap³an jest bardziej po�rednikiem, którego prosimy o pomoc w uzy-
skaniu Bo¿ego przebaczenia ani¿eli s³uchaczem naszych zwierzeñ.

Nale¿y jednak przyznaæ, ¿e jest w spowiedzi tak¿e i ów ele-
ment zwierzania siê. Kap³an jest czêsto pe³nym podziwu �wiadkiem
duchowego i psychicznego wyzwolenia, które osi¹ga penitent zrzu-
caj¹cy z siebie brzemiê szczególnie ciê¿kich grzechów: jaki� wsty-
dliwy na³óg, j¹trz¹c¹ nienawi�æ, dzika zazdro�æ, niewierno�æ ma³-
¿eñska czy d³ugi ci¹g k³amstw. Oczywi�cie, �wiadomo�æ faktu, ¿e
spowiednik jest zobowi¹zany do bezwzglêdnego zachowania tajem-
nicy, bardzo u³atwia zwierzenie siê.

 Spowiadanie siê jest zbyt upokarzaj¹ce
Spowied� nie jest pokut¹ ani upokorzeniem, które Bóg chcia³by

nam narzuciæ, zanim udzieli nam swego przebaczenia. Poczucie upo-
korzenia, które mo¿e towarzyszyæ wyznaniu grzechów, znika zreszt¹,
je�li pamiêtamy, ¿e:

- kap³an tak¿e jest grzesznikiem i równie¿ musi siê spowiadaæ;
- uczciwo�æ i prostota, z jakimi penitent wyznaje swoje grze-

chy, zwykle budzi w kap³anie podziw dla jego dojrza³o�ci;
- szczero�æ wyznania wywiera na nim wiêksze wra¿enie ni¿

same grzechy, poniewa¿ one nie s¹ dla spowiednika ¿adn¹ nowo-
�ci¹;

- tym, co naprawdê przedstawiamy Bogu w obecno�ci kap³ana,
nie jest lista naszych grzechów, lecz pokorne uznanie, ¿e jeste�my
grzesznikami i nasza chêæ wyj�cia z tego stanu.

Nie zapominajmy wreszcie, ¿e zawsze mo¿emy wybraæ na spo-
wiednika takiego kap³ana, u którego ³atwiej nam siê spowiadaæ. Zna-
lezienie kogo� takiego mo¿e byæ niekiedy bardzo trudne, lecz daje
bardzo wiele

Nie
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MY�LI DO
RACHUNKU SUMIENIA
NA WIELKI POST - cz.3

Ja i drugi cz³owiek

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

Prawda
Fundamentem wszelkich wiêzów miêdzyludzkich jest prawda.

Zawsze powinna staæ w s³u¿bie dobra. Poszanowanie prawdy zaczy-
na siê od jej ochrony: nie ka¿dy ma prawo wiedzieæ wszystko. Czy
dochowujesz sekretu? Czy te¿ zdobyte wiadomo�ci �rozsadzaj¹� ciê
od �rodka i musisz je rozgadaæ? Czy masz dosyæ delikatno�ci, aby
nie zadrêczaæ ludzi wyci¹ganiem od nich tajemnic? Czy bezwzglêd-
nie przestrzegasz tajemnicy zawodowej? Czy prawdziwo�æ twoich s³ów
(i zachowañ) jest na tyle konsekwentna, ¿eby odebraæ innym odwagê
pos³ugiwania siê k³amstwem?

Czy nie plotkujesz? Czy zdajesz sobie sprawê z dalszych lo-
sów wypowiadanych przez ciebie s³ów? Wykorzystanie prawdy prze-
ciw dobru to miêdzy innymi obmowa, gdy niepotrzebnie mówi¹c praw-
dê, szkodzisz komu�. Czy nie obmawiasz? Obmówca ³atwo staje siê
oszczerc¹, gdy ju¿ nie prawd¹, lecz k³amstwem szkodzi drugiemu.
Czy i ta pokusa nie zwyciê¿y³a kiedy� ciebie?

K³amstwem �mniejszym� od oszczerstwa jest takie �zwyk³e�
k³amstwo, ubarwianie rzeczywisto�ci, albo �niewinne k³amstewka�,
które maj¹ na celu wyg³adzanie codziennych trudno�ci. Czy nie po-
s³ugujesz siê t¹ broni¹? Lub, co gorzej, czy nie sta³o siê to przyzwy-
czajeniem? Mo¿e do tego stopnia, ¿e ju¿ nie zauwa¿asz rozmijania
siê z prawd¹?

Mi³o�æ
Ewangelia jasno okre�la nasz stosunek do drugiego cz³owieka:

mi³o�æ. Naszym przewodnikiem w rachunku sumienia na tym odcinku
bêdzie aposto³ Pawe³ i my�li z jego hymnu o mi³o�ci (1 Kor 13,1nn).

Mi³o�æ cierpliwa jest. Czy nie brak ci cierpliwo�ci wobec inno�ci
i b³êdów drugiego cz³owieka? Czy chc¹c pomagaæ, nie usi³ujesz kszta³-
towaæ kogo� na swoje podobieñstwo i czy wtedy nie pryska twoja
cierpliwo�æ? Czy jeste� pe³en ¿yczliwo�ci? Czy nie dajesz odczuæ,
jaki to jeste� pe³en po�wiêcenia? Czy nie wystawiasz �moralnego ra-
chunku� za �wiadczone dobro?

Mi³o�æ nie zazdro�ci. Trudno ustrzec siê zazdro�ci � ale czy
potrafisz odruchy zazdro�ci poskromiæ? Wiêcej: czy potrafisz je prze-
mieniæ w ¿yczliwo�æ i rado�æ z osi¹gniêæ bli�niego? Czy mimo odru-
chów zazdro�ci potrafisz pogratulowaæ drugiemu? A mo¿e kiedy� zwy-
ciê¿a³a w tobie ta najprymitywniejsza zadro�æ, która gotowa wyrz¹-
dziæ krzywdê drugiemu?

Mi³o�æ nie szuka poklasku. Bo sama mi³o�æ jest nagrod¹. Czy
w³a�nie tak to pojmujesz? Czy chcia³by� za mi³o�æ nagrody innej? Od
ludzi? Od Boga? Czy nie bywasz zawiedziony, gdy kto� nie doceni³
twego po�wiêcenia? Czy nie da³e� bole�nie odczuæ swego rozczaro-
wania? Czy brak uznania dla twoich wysi³ków nie odwiód³ ciê od czy-
nienie dobrze?

Mi³o�æ nie dopuszcza siê bezwstydu. Delikatnej struny dotkn¹³
Aposto³. £atwo s³owem �mi³o�æ� usprawiedliwiæ nietakt, naruszenie
czyjej� intymno�ci (tak¿e cielesnej). Czy nie masz tu czego� na su-

mieniu? Czy nie nadu¿ywa³e� mi³o�ci, aby �z buta-
mi� wchodziæ w czyje� my�li, uczucia, prze¿ycia?
Czy nie rozpowiada³e� o tym, co powinno zostaæ
tajemnic¹? Czy nie poszed³e� dalej, nadu¿ywaj¹c
czyjej� mi³o�ci (a zatem i zaufania), aby dogodziæ
swoim zachciankom? Tak¿e swoim cielesnym po-
¿¹daniom?

Mi³o�æ nie szuka swego. To takie trudne � i
dlatego o mi³o�æ trudno. Czy wobec tych, których
kochasz, nie szukasz ci¹gle swoich racji? Swoich
praw? Czyj po¿ytek � swój, czy tych, których ko-
chasz � stawiasz na pierwszym miejscu, podejmu-
j¹c decyzje? Czy mi³o�æ znaczy dla ciebie odpowie-
dzialno�æ? A je�li kto�, kogo kochasz, naruszy³ twoje
prawa � jak reagujesz? Przebaczeniem i wyrozumia-
³o�ci¹ � czy gniewem i z³o�ci¹? A mo¿e tym gnie-
wem, który nie pozwala odezwaæ siê do kochanej
osoby d³u¿szy czas? Jak d³ugo pamiêtasz (a co
gorzej: wypominasz) b³¹d kochanej osobie?

Mi³o�æ wszystko znosi. Mi³o�æ nie jest s³abo-
�ci¹. Jest wielk¹ si³¹ ducha. Czy wymagasz od sie-
bie tak wiele, by umieæ wszystko znosiæ? Czy je-
ste� na tyle s³owny i spolegliwy, ¿e inni mog¹ za-
wsze na ciebie liczyæ? Mi³o�æ nieraz bywa deptana.
I co wtedy? �Oko za oko, z¹b za z¹b?� Wyrwaæ mi-
³o�æ z serca i zdeptaæ tego drugiego?

Mi³o�æ wszystko przetrzyma. Nie³atwo to przy-
chodzi. Czy nie poddawa³e� siê zbyt szybko? Czy
stara³e� siê mi³o�æ ratowaæ? Czy mimo wszystko
mi³o�æ zosta³a w tobie?
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PONIEDZIA£EK  29.02.2016
  8.00   + Bogdan Fedyna (od chrzestnej

z mê¿em)
18.00 + Wanda Szyda (greg)

WTOREK  01.03.2016
  8.00 ++ Stefania i Edward

Baranowscy w 35 rocz. �mierci
 18.00  1) ++ Bronis³awa, Józef

Dwerniccy
2) + Wanda Szyda (greg)

�RODA 02.03.2016
  8.00 1) + Adela Liszcz (greg)

2)
18.00  Nowenna do MB Nieustaj¹cej

Pomocy
CZWARTEK 03.03.2016

PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA
  8.00  W intencji kap³anów pracuj¹cych

w naszej Parafii
18.00 1) ++ Helena, Józef Motyka,

Helena, Karol, Stefan Kobylec
2) + Kazimiera Wyporska
3) + Helena Thomas (imieninowa)

PI¥TEK 04.03.2016
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 + Adela Liszcz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 + Kazimiera Zdeb
18.00  + Kazimiera Warachim

SOBOTA 05.03.2016
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA

  8.00 1) O opiekê �w. Jana Paw³a II
nad nasz¹ Parafi¹
2) + Bogdan Fedyna (od szwagra
Kazimierza z rodzin¹)

18.00 ++ Kazimierz Krzywdziak, Jan,
Czes³awa, Jerzy Krzywdziak

NIEDZIELA 06.03.2016
  8.00  + Tadeusz G¹dek w rocz. �mierci
  9.30 + Severino Friso
11.00 + Maria B³achut w 1 rocz. �mierci
12.00 O szczê�liwy przebieg operacji dla

Teresy Knapczyk
13.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Hani

z okazji urodzin i �wiat³o Ducha
�wiêtego na czas egzaminów
maturalnych

18.00  1) + Adela Liszcz (greg)
2) W intencji Ró¿ Ró¿añcowych

INTENCJE MSZY �W.
29.02.2016 - 06.03.2016
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Konfesjona³ mnie krêpuje
Wielu chrze�cijan ¿yczy³oby sobie, aby archaiczny mebel, konfesjona³ - po-

mys³ jego skonstruowania narodzi³ siê dopiero w XVI wieku - zast¹piono obszer-
niejsz¹ i mniej mroczn¹ rozmównic¹, w której wierni mogliby, je�li zechc¹, poroz-
mawiaæ prawdziwiej, g³êbiej, i bardziej osobi�cie ze swoim spowiednikiem.

Ju¿ w XIX wieku proboszcz z Ars, �w. Jan Maria Vianney, mia³ zwyczaj spo-
wiadaæ mê¿czyzn osobno, w zakrystii. Równie¿ wiele ko�cio³ów - zw³aszcza ba-
zylik i sanktuariów pielgrzymkowych - dokona³o tej zmiany. Z drugiej strony, jakie-
kolwiek by³oby owo nowe, dostosowane do nowych potrzeb, miejsce spowiedzi,
nie mamy przecie¿ obowi¹zku opowiadaæ ca³ego naszego ¿ycia. Warto�æ spowie-
dzi nie zale¿y od miejsca i czasu jej trwania.

Bóg nie wymaga a¿ tyle, by udzieliæ przebaczenia.
Wielu chrze�cijan jest przekonanych, ¿e Bóg, objawiaj¹cy siê w Ewange-

liach jako Ojciec, wyczekuj¹cy na najmniejszy znak nawrócenia ze strony swoich
dzieci, nie wymaga od nich ustalonej i obowi¹zkowej formy spowiedzi, aby udzieliæ
im swego przebaczenia. Jak¿e jest to prawdziwe! Mi³osierdzie naszego Boga jest
jak ocean. A jednak to przez Chrystusa-Zbawiciela Ojciec zsy³a swojego Ducha do
serc ludzi, aby ich uzdrawiaæ i oczyszczaæ. I przez Jezusa zwi¹za³ Go z nieroze-
rwalnie z Ko�cio³em. Jak wyrazi³ to Izaak, opat cysterskiego klasztoru: 'Ko�ció³
nie mo¿e niczego przebaczaæ bez Chrystusa, natomiast Chrystus nie chce nicze-
go przebaczaæ bez Ko�cio³a. Strze¿ siê, aby� nie oddziela³ G³owy od cia³a; nie
przeszkadzaj istnieæ ca³emu Chrystusowi; poniewa¿ jak Chrystus nigdzie nie jest
ca³y poza Ko�cio³em, tak i Ko�ció³ nie jest ca³o�ci¹ poza Chrystusem".

W spowiedzi wyra¿a siê szczere pragnienie zmiany sposobu ¿ycia
Poprzez nasz¹ czynno�æ pokutn¹ wyra¿amy i ujawniamy przede wszystkim

nie nasze grzechy, które ju¿ s¹ histori¹, lecz nasze obecne pragnienie zmiany,
pragnienie nowe, które Duch �wiêty rodzi i rozpala w naszym sercu. Najwa¿niejsz¹
rzecz¹, jak¹ przynosimy do spowiedzi, jest nasze serce, ju¿ przemienione przez
³askê, o¿ywione pragnieniem pojednania siê z Bogiem, z samymi sob¹ i z innymi.
Wyznanie grzechów, spowied�, s¹ jedynie zewnêtrznymi przejawami tego wewnêtrz-
nego pragnienia przemiany. Spowied� jest delaracj¹ mi³o�ci. Nie idê bowiem do
niej po to, by roztoczyæ przed ksiêdzem obraz moich grzechów, lecz by powie-
dzieæ Bogu, jak Piotr na brzegu jeziora, ¿e, pomimo mojego uprzedniego zaparcia
siê, chcê ponownie spróbowaæ Go kochaæ.

ks. Pierre Descouvemont, za: www.spowiedz.katolik.pl


