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„W Jego ranach jest nasze zdrowie”.

Adoracje krzyża co piątek w kościele seminaryjnym
Klerycy w Wielkim Poście zapraszają na wspólne adoracje krzyża. W każdy wielkopostny piątek od godz. 2000
kolejne roczniki alumnów prowadzą w kościele seminaryjnym rozważania Męki Pańskiej. W tym roku koncentrują
się one wokół proroctwa Izajasza „W Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5)

W

każdy piątek chcemy spojrzeć
na inną z ran Chrystusa i w tym
kontekście zobaczyć, jak każdy
z nas może odnaleźć Jego miłość. Swoje
rany chcemy w modlitwie złączyć z ranami
Chrystusa i w nich odnaleźć moc i uzdrowienie, a przede wszystkim zbawienie z naszych grzechów – mówi kleryk Szymon Migalski. To też okazja, by odkrywając miłość
Chrystusa odpowiedzieć sobie na pytanie,
jak mogę służyć na Jego wzór? – dodał.
Adoracje krzyża w Wielkim Poście stały
się już tradycją kościoła seminaryjnego,
a w tym roku odbywają się już po raz jedenasty. Rozpoczynają się o godz. 20.00
i trwają do godziny 22.00. Pierwsza godzina adoracji jest animowana przez kleryków, druga – odbywa się w ciszy i jest okazją do namysłu nad usłyszanymi wcześniej
treściami. Chętni mogą też w tym czasie
przystąpić do spowiedzi.

Klerycy zauważają, że wiele osób chętnie odwiedza w Wielkim Poście kościół
seminaryjny, by uczestniczyć w piątkowej
adoracji krzyża. W gronie tym są także
ludzie młodzi. – Równolegle do tego, co
się dzieje w kościele klerycy wychodzą na
Krakowskie Przedmieście i podchodzą do
przechodniów z zaproszeniem na adorację. Przy tej okazji dzielą się też świadectwem swojej wiary – opowiada Migalski.
Kiedyś seminarzyści podeszli na Krakowskim Przedmieściu do młodej dziewczyny, która im odpowiedziała, że nie ma
ochoty wchodzić do kościoła, bo wystarczy, że mama zmusza ją do tego. Rozmowa tak się potoczyła, że jednak weszła do
świątyni. Po jakimś czasie klerycy zauważyli, że dziewczyna podeszła do kratek
konfesjonału. Potem dowiedzieli się, że
gdy wchodziła do kościoła seminaryjnego, akurat śpiewano pieśń „Nic nie musisz

mówić, nic” co bardzo ją poruszyło i zdecydowała się wtedy na spowiedź. Klerycy
mają też świadomość, że dla wielu uczestników nabożeństwa bardzo ważna – przy
dzisiejszym tempie życia – jest cisza podczas adoracji krzyża.
Piątkowe adoracje krzyża zmieniają nie
tylko ich uczestników, ale także przygotowujących je kleryków. – Samo opracowanie rozważań inspirowanych Słowem
Bożym, dobranie odpowiednich pieśni
i przygotowanie kościoła przemienia także nas, bo dajemy coś od siebie. Podobnie
jak trwanie z wszystkimi przed krzyżem
Chrystusa – mówi Szymon Migalski.
Adoracje krzyża przygotowują w kolejne piątki Wielkiego Postu roczniki od II do
VI. Na ostatnie nabożeństwo, co roku przychodzi modlić się z seminarzystami i mieszkańcami Warszawy kard. Kazimierz Nycz.
Archidiecezja Warszawska
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Zapraszamy do 3-letniego i 4-letniego liceum
absolwentów gimnazjum absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Spotkania informacyjne:
25 kwietnia 2019 r.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?
• Kształcenie przez dialog
• Indywidualna ścieżka nauczania
• Szeroki wybór profili nauczania np.
Więcej informacji o szkole można uzyskać:
mat-biol-geo, mat-geo, biol-chem,
www.ogrodowa.pl
pol-geo-ang, mat-ang
w siedzibie szkoły przy u. Ogrodowej 3A w Warszawie
• Kameralne grupy
pod nr telefonu: +48 22 620-36-58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00
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Trwa również rekrutacja do zerówki i kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7
szczegóły: www.ogrodowa.pl
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XIV Marsz Świętości Życia

licami Warszawy, 7 kwietnia przejdzie XIV Marsz
Świętości Życia pod
hasłem ,,Tato to Ja”. Jego organizatorami są archidiecezja
warszawska i diecezja warszawsko-praska. W organizację
marszu corocznie angażują się
ruchy, których celem działania
jest ochrona życia człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci,
organizacje rodzinne oraz szkoły katolickie.
Marsz Świętości Życia jest
organizowany z okazji Dnia
Świętości Życia, który w Kościele obchodzimy 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Został on ustanowiony przez
Episkopat Polski w 1998 roku,
jako odpowiedź na wezwanie
św. Jana Pawła II: „Wszyscy zatem mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc
jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy
jest słabe lub zagrożone. Powinniśmy troszczyć się o nie, nie tylko jako jednostki, ale także jako
wspólnota, czyniąc z bezwarunkowego szacunku dla życia
ludzkiego fundament nowego
społeczeństwa” (Jan Paweł II,
Evangelium vitae, 77).
W tym roku hasłem marszu
„Tato to ja”, chcemy podkreślić
niezastąpioną rolę ojca w przyjęciu dziecka, które jest w łonie
matki oraz w jego wychowaniu.
Skomplikowany proces wychowania dziecka staje się bardzo
trudny, jeśli nie będzie w nim
taty. Ojciec jest wzorem miłości wymagającej. Uczy dziecko
odpowiedzialności i od niego w dużej mierze przejmuje
ono system wartości, którym
będzie się kierować w życiu.
Wpływ ojca na rozwój dziecka
dokonuje się dwoma drogami.
Najpierw przez miłość do żony,
matki dziecka – aby być dobrym ojcem, najpierw musi być
dobrym mężem. Druga droga
wpływu ojca na dziecko prowadzi przez codzienny, osobisty
z nim kontakt.
Tegoroczny Marsz Świętości Życia poprzedzą Msze św.
o godz. 11 w obu katedrach
warszawskich, pod przewodnictwem Ks. Kard. Kazimierza Ny-

cza – w archikatedrze św. Jana
Chrzciciela i Ks. Bpa Romualda
Kamińskiego – w katedrze św.
Floriana.
Po Mszy św. w archikatedrze
nastąpi indywidualne błogosławieństwo rodzin. Dzieci otrzymają serca wycięte przez ich rówieśników z napisem„Tato to Ja”, które
będą niosły podczas marszu.
Następnie wraz z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem przej-

dziemy pod Kolumnę Zygmunta
i tam połączymy się z marszem,
który przyjdzie z diecezji warszawsko-praskiej. Po uformowaniu szyku przejdziemy Krakowskim Przedmieściem do Bazyliki
Świętego Krzyża, gdzie nastąpi
zakończenie marszu.
Przy Kolumnie Zygmunta
od godz. 12.00 będzie trwała
zbiórka pampersów oraz artykułów pielęgnacyjnych dla

niemowląt z Domu Samotnej
Matki w Chyliczkach w ramach
akcji ,,Pielucha dla malucha”.
Zapraszamy serdecznie ro
dziny z dziećmi do udziału
w Marszu Świętości Życia. Co
roku idziemy z tym samym przesłaniem, że życie człowieka jest
wartością najcenniejszą. Niech
to będzie wielkie święto całej rodziny: taty, mamy i dzieci.
Beata Chojnacka

XIV MARSZ
ŚWIĘTOŚCI
ŻYCIA
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PATRONAT HONOROWY
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ArchikatedraWarszawska
iKatedraWarszawsko-Praska
12.40 W
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AKCJA
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Metropolita Warszawski

bp Romuald Kamiński

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej
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UBIERZMY SIĘ
KO L O R OWO !
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Bóg nie umarł! Żyje we mnie…

B

óg nie umarł? Renata Bobrowska
polemizuje z tezą postawioną w tytule.
– Bóg w osobie Jezusa Chrystusa umarł,
ale zmartwychwstał i żyje – podkreśla, zgadzając się, że hasło to, szczególnie w kontekście serii amerykańskich filmów (pt.
„Bóg nie umarł”) może wydawać się inspirujące do rozważań. – Wielką radością i zaszczytem jest dla mnie przyjmowanie Boga
każdego dnia w Komunii świętej. Czasem
zastanawiam się, kim byłabym bez miłości,
której doświadczam przez modlitwę, udział
w Eucharystii czy lekturę Pisma Świętego.
Pani Renata mieszka w Wiązownie.
Pracuje jako kierownik apteki i doradca
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rodzinny. Opinię, że ufność pokładana
w Bogu pomaga przyjmować codzienne
krzyże, opatruje wspomnieniem bardzo
trudnego doświadczenia w życiu jej rodziny, jakim była choroba córki.
– Marysia ofiarowywała swoje ogromne cierpienie m.in. w intencji młodych,
którzy się pogubili. Wierzę, że teraz żyje
wiecznie i może doświadczać Bożej obecności bez żadnych barier – podsumowuje.

Uwierzyć Miłości
– On przychodzi prawie niezauważenie –
zaznacza Agnieszka Wawryniuk, dziennikarka i członkini Odnowy w Duchu Świę-

tym. To stwierdzenie odnosi do słów „Jezus
żyje we mnie”. Prawda o wierze jako relacji
dotarła do niej przed laty, kiedy podczas rekolekcji ewangelizacyjnych została zaproszona do uznania Jezusa za swojego Zbawiciela. – Obecności Pana doświadczam
przez słowo i adorację. Dzięki Bożej łasce
coraz bardziej dostrzegam też zderzenie
swojej słabości z Jego miłosierdziem! Bóg
woła i nigdy nie skąpi łask, mimo iż wielokrotnie się od Niego odwracam. Patrząc na
Jezusa w Hostii, wciąż słyszę: „I tak cię kocham!”. Czy można nie wierzyć takiej Miłości? – pyta retorycznie.
Moment otrzeźwienia owocujący
wejściem na ścieżkę odkrywania piękna

doprowadziło ją do posługi wolontariackiej. – Zapragnęłam przemiany nie tylko
życia swojego, lecz także wszystkich ludzi,
których Bóg stawia na mojej drodze – wyznaje.
Patrycja nie ma wątpliwości:
– Służba uwrażliwia serce na potrzeby drugiego człowieka i pozwala odkryć
piękno towarzyszenia. Każdego dnia dostrzegam wielość zadań, jakie Bóg przede mną stawia. I choć nieraz wewnętrznie czuję się słaba, wiem, że z Jego
pomocą – dzięki modlitwie i Eucharystii
– dam radę.

On jest i mnie kocha!
– Bierzemy udział w walce dobra ze złem.
Dzięki temu, że Bóg żyje we mnie, fala zła
mnie nie zalewa – komentuje Krzysztof
Brzeszczyński, adwokat z Warszawy. O swoim katolicyzmie do czasu spotkania Jezusa
mówi: czysto obyczajowy. Wpływ na jego

Ustosunkowując się do hasła „Bóg nie
umarł”, pan Krzysztof przypomina, że Bóg
żyje w nas także dlatego, że jesteśmy Jego
cząstką. A uczynieni na Boże podobieństwo, mamy promieniować miłością.
– Codzienna służba przy ołtarzu umacnia moją wiarę i pomaga przełamywać
słabości. Obserwowanie twarzy ludzi
przyjmujących Jezusa w Komunii świętej
nie pozostawia wątpliwości: On żyje!
Z opinią przedmówcy w pełni zgadza
się Anna Kozikowska ze wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
na warszawskich Siekierkach. Nawiązując
do doświadczenia choroby, z której została cudownie uzdrowiona, zaznacza, że stało się ono dla niej impulsem do głoszenia
świadectwa.
– Oddając swoje życie Jezusowi, wstąpiłam na drogę całkowitego przylgnięcia
do Jego woli. Odtąd każdy dzień przeżywam w duchu dziękczynienia Bogu za
dar nowego życia. Wiem, że On jest i bardzo mnie kocha! – podkreśla. – Bóg mnie
przemienia. A Maryja, której ofiarowałam
się w niewolę miłości, przyjmując Ją jako
Matkę, wyprasza mi potrzebne łaski. Pewność, że Jezus żyje, przenika moje serce
oraz działanie. Bardzo dotyka mnie też
prawda, że Bóg, aby mnie nie utracić, zechciał utracić swoje życie – dodaje.

Jazda na rowerze

wiary katolickiej Patrycja Richter z Ruchu
Czystych Serc określa jako czas niekończącej się radości.
– Bez Boga moje życie nie miałoby sensu. – Akcentuje z uwagą, że nauczyła się
dostrzegać w Nim miłującego Tatę, który nie zawahałby się pójść drogą krzyża
jeszcze raz. Wsłuchiwanie się w Boży głos

przemianę – wejście na ścieżkę prowadzącą do Boga – miała choroba syna.
– Musiałem jak św. Paweł usłyszeć Jego
głos, by przejrzeć na oczy. Dziś modlę się
i proszę, ale przede wszystkim dziękuję za
światło Ducha Świętego, które pozwoliło
mi zrozumieć, kim jestem i co jest najważniejsze – wyznaje.

– W ramionach Jezusa nic nie wydaje się zbyt trudne – tłumaczy Sabina
Urbaniak. Z zawodu jest lekarzem.
Założyła Stowarzyszenie Sclerosis
Multiplex w Krotoszynie. Jest też
inicjatorką Krajowej Rady Organizacji Stwardnienia Rozsianego. O swoim życiu mówi wprost: pasmo chorób i ogromne cierpienie fizyczne.
– Tylko modlitwa dawała mi
ukojenie. Bóg był dla mnie ucieczką
od bólu – wyznaje. Pani Sabina przywołuje zdarzenie sprzed trzech lat:
przebytą operację, podczas której przestało bić jej serce. O godz. 23.46 lekarze
stwierdzili zgon. Obudziła się rankiem
o godz. 6.12.
– Do dziś słyszę słowa Jezusa: „Wracasz”
– wspomina, nie ukrywając, iż to doświadczenie skutecznie odmieniło jej życie.
Mówi o nim: jazda na tandemie. – Tyle że
wcześniej to Jezus siedział z tyłu, pomagając mi w pedałowaniu. W chwili, kiedy
zaproponował, byśmy zamienili się miejscami, zaczęła się podróż okrężną drogą.
On jeden wie, jak pokonywać ostre zakręty i przeskakiwać wysokie góry. A kiedy jestem przekonana, że już dłużej nie
wytrzymam tempa jazdy, uśmiecha się
i mówi: „Pedałuj!”. 
Agnieszka Warecka
miesięcznik „Różaniec” kwiecień 2019
5

nr 2/2019

Historia postu
w starożytności
W

Izraelu był znany jednodniowy post w dzień pojednania,
którego ustanowienie przypisuje się Mojżeszowi. Jeszcze więc przed
niewolą asyryjską i babilońską praktykowano jeden publiczny dzień postu, który obowiązywał wszystkich. Jom Kippur,
dzień przebłagania i zadośćuczynienia
za grzechy, przypadał dziesiątego dnia
miesiąca siódmego Tiszri (Kpł 23, 27-30
par.). W tym dniu Izraelici powstrzymywali się od jedzenia aż do wieczora.
W Biblii pojawia się praktyka postu
częstszego i regularnego, w określone
dni tygodnia. W Łk 18, 12 wspomina się
o regularnym poście faryzeusza, który
pości dwa razy w tygodniu, szczycąc się
tym. W Didache, piśmie z II w., przeciwstawia się post żydowski postowi chrześcijan, z czego przy okazji dowiadujemy
się, w jakie dni gorliwi Żydzi pościli. Otóż
Izraelici praktykowali post w poniedziałki i czwartki, podczas gdy chrześcijanie
poszczą w środy i piątki. Potrzeba było
pewnego czasu, aby wyodrębniła się
praktyka chrześcijańska, gdyż niektórzy
judeochrześcijanie pierwotnie pościli,
zgodnie z prywatnym zwyczajem żydowskim, w poniedziałki i czwartki. Praktykę postu w środy i piątki potwierdza
6

Orygenes i inni pisarze. Oba te dni wiążą się z Męką Chrystusa: środa – zdradą
Judasza i aresztowaniem Jezusa, piątek
– Jego śmiercią. To właśnie wtedy Chrystus został zabrany jako Oblubieniec i na
pamiątkę tego wydarzenia poszczą Jego
uczniowie (Łk 5, 35).
W centrum tego umartwienia znajduje się godzina śmierci Jezusa – trzecia
po południu. Post chrześcijański w starożytności trwał więc do tej pory, był więc
półpostem, obejmującym połowę dnia,
w przeciwieństwie do postu żydowskiego, który trwał do zachodu słońca.
Dni cotygodniowego umartwienia
nazywano „stacjami”, jak to czytamy na
przykład u Tertuliana. Wydaje się, że najbardziej pierwotne chrześcijańskie znaczenie tego słowa wyraża służbę Bogu,
sprawowaną w tym przypadku przez
modlitwę i post. Post w środy i piątki
był dowolny, a kończył się „noną”, czyli modlitwą o godzinie „dziewiątej” we
wschodniej rachubie dnia, czyli o godzinie piętnastej. „Stacja” zaczynała się rano
Eucharystią, która razem z wydłużoną
modlitwą osobistą uświęcała w te dni
post. Słowo „stacja” zostało zaadaptowane przez św. Jana Kasjana na gruncie
monastycznym i podobnie oznacza post

w środy i piątki. Z czasem, jak na początku V w. w Rzymie, nazwa przejdzie na
zgromadzenie liturgiczne z udziałem papieża, duchowieństwa i ludu w jednym
z rzymskich kościołów.
W naturalny sposób chrześcijanie
odczuwali potrzebę postu przed obchodami Paschy, czyli Zmartwychwstania
Pańskiego, wspominając mękę i śmierć
Chrystusa. Formalne świadectwo takich
obchodów spotykamy pod koniec II w.
u św. Ireneusza. Nie wydaje się jednak,
żeby post, o którym donosi Ireneusz, wykraczał poza Wielki Tydzień. W każdym
razie post paschalny, trwający do wigilii paschalnej, był ściśle przestrzegany
w starożytnym Kościele. Jego znaczenie
wzrastało wskutek praktyki chrztu katechumenów w Wielką Sobotę. W Didache
zaleca się post trwający dzień lub dwa
dni przed chrztem.
Niebawem rozciągnięto czas umartwień na cały tydzień poprzedzający
święto Zmartwychwstania Pańskiego.
Biskup św. Dionizy Aleksandryjski (+ ok.
264) napisał list do Bazylidesa, który zaświadcza o istnieniu w Kościele aleksandryjskim praktyki postu sześcio-dniowego, poprzedzającego Paschę. Później ten
okres wydłuży się na kilka tygodni, aż

W książce „Kochać post” A. de Vogüé
postuluje powrót do korzeni i odkrycie
wielkich walorów postu, który w pierwszych wiekach praktykowali chrześcijanie, świeccy i mnisi, opisując w tle
odwrotny proces w chrześcijaństwie zachodnim. Francuski autor polemizuje
z argumentami wysuwanymi dziś przeciwko postowi: słabość współczesnego
człowieka, nowe wymogi pracy i zawodu,
prymat życia wspólnotowego nad indywidualną ascezą. Podważa każdy z nich
i skłania czytelnika do ponownej refleksji
nad znaczeniem tej formy ascezy w życiu
chrześcijańskim. Jak powiada św. Bazyli,
post jest starodawnym dobrem, którego
wartość nigdy nie przemija, wprost przeciwnie – odnawia się i wzrasta.
Leon Nieścior OMI
dojdzie do czterdziestu dni, i powstanie
tradycja Wielkiego Postu.
Okres czterdziestu dni ma bogatą
symbolikę biblijną. Wymowa teologiczna
tego okresu wykracza poza praktyczny
sens, mający na uwadze przygotowania
do Paschy. Wiąże się z czterdziestodniowym postem Mojżesza przed zawarciem
przymierza z Jahwe, z czterdziestoletnią
wędrówką Izraelitów przez pustynię,
z czterdziestodniowym postem Eliasza
nakazanym przez Boga czy Niniwitów
wzywanych do pokuty przez Jonasza,
a przede wszystkim z czterdziestodniowym przebywaniem Jezusa na pustyni.
Już w 325 r. Sobór Nicejski I wspomina
o okresie czterdziestu dni poprzedzającym Paschę, natomiast św. Hieronim
(+ ok. 420) stwierdza, że dla chrześcijan
taki post jest oczywistością: „My pościmy
przez jeden okres czterdziestodniowy
według tradycji apostolskiej, zgodnie
z całym światem”. Ukształtowaniu się
Wielkiego Postu sprzyjała też konieczność zapewnienia dłuższego okresu
przygotowania do chrztu przed Wielką
Sobotą. Wielki Post dobrze służył takiemu celowi.

Osobny rozdział w historii ascezy stanowią posty mnichów. W monastycyzmie
wypracowano praktykę stałego postu,
zintegrowaną z życiem pracy i modlitwy.
Całotygodniowa monastyczna asceza
w pokarmie, z wyjątkiem niedzieli, jest
rodzajem przedłużenia wczesnochrześcijańskiej praktyki „stacji” obejmującej dwa
dni w tygodniu. W klasztorach św. Pachomiusza, założyciela cenobityzmu (+ 348),
mieszczących na przykład w Tabennisi
kilka tysięcy mnichów, istniały także ścisłe
zasady dotyczące postu. Cenobici ograniczali się w pożywieniu pomimo podejmowania ciężkich zajęć fizycznych, jak choćby przy żniwach na polu. Pościli, według
wiekowego zwyczaju, w środy i piątki, nie
mając wspólnego posiłku. W pozostałe dni
obowiązywał jeden posiłek, poprzedzony
dźwiękiem dzwonu. Istniała dowolność
w korzystaniu z wieczornego posiłku.
W VI w. mamy do czynienia z łagodzeniem
praktyki postnej w klasztorach, czego
świadectwem jest Reguła św. Benedykta (+ 547). Post ścisły utrzymuje się zimą
i w dni wielkopostne, natomiast zostaje
zniesiony nie tylko w okresie paschalnym,
ale i latem, w dni poza środą i piątkiem.

Więcej na temat historii i teologii postu
w starożytności zob. „Post jako praktyka
duchowa. Ojcowie Kościoła o poście”
Przekł. zbior. Wstęp, wybór i oprac.
L. Nieścior OMI, Kraków 2019, ss. 219.
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Największy Dar
Rozmowa z Juanem Manuelem Cotelo, reżyserem filmu
„Największy Dar” i „Marry’s Land. Ziemia Maryi”
Czym osobiście jest dla Pana dar przebaczenia?
Jest najbardziej nadziejotwórczym składnikiem życia zarówno mojego, jak i każdej
innej osoby. Nie ma lepszej wiadomości
niż wiedzieć, że jesteśmy kochani takimi,
jakimi jesteśmy: pełni defektów, błędów
i grzechów. Żadna inna wiadomość nie
jest tak pilnie potrzebna światu jak ta,
że Jezus Chrystus NIE przyszedł do zdrowych, ale do chorych; nie przyszedł do
sprawiedliwych, ale do grzeszników. I że
każdy z nas może kochać innych, nawet
jeśli zrobił to, co zrobił.
Które sytuacje najbardziej wymagają pojednania?
Najgorszą pokusą jest uważać, że popełniło
się tak wielki błąd... że jest on już niewybaczalny. Ta pokusa prowadzi do utraty sensu
życia, do utraty nadziei na możliwość zmiany. Przebaczenie jest tym bardziej potrzebne, im bardziej ktoś czuje się zniechęcony
w odniesieniu do własnej sytuacji.
Tymczasem zawsze jest możliwe
wskrzeszenie, to jest największa moc Boga.
I ja ją widziałem, robiąc „Największy dar”.
W tym filmie widzi się wielu umarłych,
którzy zostali wskrzeszeni dzięki przebaczeniu. Byli martwi z powodu nienawiści,
smutku i wstydu, ale dzięki przebaczeniu
świętują pełne radości pojednanie.
W jaki sposób dążył Pan do tego, by nie
mścić się za zamordowanie swojego taty?
Gdy to się stało, miał Pan 10 lat. Jak wtedy Pan to przeżywał?
Kiedy umarł mój ojciec, moja matka została
wdową z dziewięciorgiem dzieci. Najstarsze miało 18 lat, najmłodsze 2
lata, ja miałem 13. Ojciec zmarł
kilka minut po przyjęciu Komunii świętej, tuż po wyjściu z Mszy
świętej. Chodził na Mszę każdego dnia, na pierwszą, jaka była
odprawiana rano. I tej nocy moja
matka powiedziała nam wszystkim: „Do naszego domu nie pasuje nienawiść. Do tego domu
nie pasuje smutek. Wasz ojciec
jest w niebie, ale my będziemy
żyć tak, jak żyliśmy wcześniej:
z radością”. I tak było. Oczywiście,
że były łzy i ból. Nigdy jednak
w naszych sercach nie chowaliśmy urazy. Zawsze ponad smutkiem dominował pokój. Nasze
8

piękniejsza rzecz, jaką do tej pory widziałem. I postanowiłem opowiedzieć o tym
całemu światu – że przebaczenie kładzie
kres każdemu konfliktowi, jakkolwiek by
nie był poważny.
Owoce, jakich oczekuję i jakie w rzeczywistości już widziałem w tych krajach,
w których odbyła się premiera, to pragnienie pojednania zrodzone wśród widzów.
Wychodzą oni z kina z tą myślą, że otrzymali serdeczne zaproszenie do tego, by
prosić o przebaczenie i by przebaczać. To
jest sukces!

przebaczenie było natychmiastowym darem nieba dla naszych serc.
Zrealizował Pan „największy dar” – film
o mocy przebaczenia. Skąd ten pomysł?
Co Panu dała ta produkcja i jakie owoce
przyniosła?
Film nie jest wynikiem jakiegoś pomysłu,
ale pewnego spotkania. Poznałem w Kolumbii ludzi, którzy popełnili wiele przestępstw i nosili w sobie głęboki żal z tego
powodu. Powiedzieli mi: „Pragniemy prosić
o przebaczenie i chcemy zrobić to przez
pana”.
Towarzyszyłem im w spotkaniach z bliskimi ich ofiar i widziałem, jak otrzymywali
przebaczenie – przez uściski, pocałunki,
tańce, jedzenie, picie... święto! Była to naj-

Film przedstawia prawdziwe historie pojednania i przebaczenia. We wszystkich
przypadkach wydawały się one po ludzku
niemożliwe. Która z nich najbardziej Pana
poruszyła i dlaczego?
Wszystkie historie mnie poruszyły. W przeciwnym razie nie byłyby w „Największym
darze”. Każda opowieść niesie nadzieję –
totalnie, radośnie, emocjonalnie i rewolucyjnie. Nie jestem w stanie wyróżnić jednej
bardziej niż innych.
„Naszą misją jest (…) dotarcie do serca
każdego widza i sprawienie, że spróbuje
poradzić sobie ze swoimi zranieniami”…
Udało się to osiągnąć z Bożą łaską? Czy
spotkał się już Pan z takimi świadectwami?
Od czasu wyświetlenia „Największego
daru” w Hiszpanii, w listopadzie 2018 r.,
nieustannie otrzymujemy świadectwa, to
się dzieje bez przerwy.
Wiem o braciach, którzy nie rozmawiali
ze sobą wiele lat, a którzy na nowo zaczęli
porozumiewać się z miłością dzięki „Największemu darowi”. Znam wiele
małżeństw, które wydawały się
zniszczone na zawsze, a wróciły
do jedności. Pewien mężczyzna
zadzwonił do mnie z więzienia
po zobaczeniu zwiastuna filmu.
Chciał mi powiedzieć, że poprosił
o przebaczenie swoje ofiary. Jeszcze wczoraj na ulicy pewna dziewczyna oznajmiała mi, że pojednała
się ze swoim narzeczonym po zobaczeniu NAJWIĘKSZEGO DARU.
Dzięki Bogu efekty specjalne tego
filmu są cudowne i obfite.
Rozmawiała
s. Wioletta Ostrowska CSL,
miesięcznik „Różaniec” kwiecień 2019
Tłumaczyła Agnieszka Klimek

Jubileuszowe Święto Dobrych Książek
XXV Targi Wydawców Katolickich
Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja niezwykłego, corocznego święta
książki religijnej. 4 kwietnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego
w Warszawie nastąpi inauguracja jubileuszowych, XXV Targów Wydawców
Katolickich. To najważniejsze, dla środowiska wydawców publikacji
religijnych, wydarzenie potrwa do niedzieli 7 kwietnia

O

d wielu lat Targi przyciągają tysiące miłośników
książek oraz spotkań
o charakterze nie tylko religijnym.
Ubiegłoroczna edycja może poszczycić się rekordową frekwencją przekraczającą liczbę ponad
35 tys. odwiedzających.
Tegoroczna edycja wystawienniczej imprezy zgromadzi blisko
170 wystawców z całego kraju,
oficyn kościelnych, zakonnych
i świeckich specjalizujących się
w publikacjach o tematyce religijnej, które targowej publiczności
zaprezentują ponad 12 tysięcy
publikacji.
- Cieszy fakt, że Święto Dobrych Książek, jakim co roku są
nasze targi, przyciąga coraz większą liczbę podmiotów zainteresowanych prezentacją swojej oferty.
Z kolei jej jakość i zainteresowanie, jakie wzbudza wśród czytelników przekłada się na znakomitą
frekwencje odwiedzających –
mówi ks. Roman Szpakowski sdb,
prezes zarządu Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich, potwierdzając wzrost liczby wystawców
w porównaniu z 2018 rokiem.
Chociaż, w oczywisty sposobów, to
książka pozostaje w centrum zainteresowania organizatora, czyli Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich oraz wystawców, to
dbają ono również o szeroko pojęty aspekt
różnorodności w planowanych inicjatywach. Tradycyjnie, jak co roku, w programie
towarzyszącym Targów nie zabraknie licznych pokazów filmowych i wystaw. W tym
roku odwiedzający Arkady Kubickiego
będą mieli m.in. możliwość podziwiania
znaczków ze zbiorów Poczty Polskiej „Piękno sakralne” oraz „Święty Jan Paweł II”.
W trakcie Targów odbędą się liczne spotkania ze znanymi osobami życia kultury.
Jerzy Stuhr, legenda polskiego kina oraz ks.
Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk
filmowy, będą rozmawiać o swojej wspólnej książce „Myśmy się uodpornili”, w której
odsłaniają sposoby na to jak uodpornić się
na świat. Ojciec Adam Żak koordynator ds.
ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji

Episkopatu, autor książki „Wierzchołek góry
lodowej” wraz z o. Jackiem Prusakiem, psychoterapeutą, psychologiem i publicystą
„Tygodnika Powszechnego” będą rozmawiać o stanowisku Kościoła wobec pedofilii. Odwiedzający będą także mieli okazję
spotkać się też z prokuratorem Andrzejem
Witkowskim, w związku z wydaniem książki
„Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora
do spraw zabójstw”. To pierwszy tom dzieła,
w którym autor wspomina swoją zawodową
karierę aż do momentu, w którym powierzono mu prowadzenie śledztwa w sprawie
zabójstwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Swój udział w targach i chęć spotkania
z czytelnikami potwierdzili już także: prof.
Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski,
Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, Jan Rosikoń, bp Jan Długosz, bp Krzysztof Nitkiewicz, Mateusz Szpytma, Bronisław Wildstein, Michał Karnowski, ks. Arkadiusz Paśnik,
s. Anna Maria Pudełko, ks. prof. Waldemar
Chrostowski, Magdalena Ogórek, Danuta

Dunin-Holecka, ks. Tomasz Nowaczek, Joanna Krzyżanek, Ks. Zbigniew Sobolewski,
Katarzyna Olubińska, Marek Zając, Siostra
Anastazja Pustelnik, Siostra Małgorzata
Chmielewska, Piotr Żyłka, Łukasz Wojtusik, Katarzyna Straburzyńska, Monika Rogozińska, prof. Jan Żaryn, i wielu
innych.
Targi Wydawców Katolickich
to wydarzenie kierowane do
całych rodzin, stąd tradycyjnie
w programie znajdą się liczne aktywności dla młodzieży i dzieci,
tak aby mogli oni w pełni uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Po
raz kolejny zorganizowana zostanie między innymi Akademia rodzinnego czytania, która w przyjazny dzieciom i dorosłym sposób
promuje ideę wspólnej, rodzinnej
lektury książek.
Tradycyjnie kluczowym akcentem targów jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
FENIKS, która w tym roku przyznana zostanie po raz 21. Wyróżnienie
przyznawane jest w kilkunastu kategoriach tematycznych, począwszy
od kategorii literackiej czy edytorskiej, poprzez publikacje dla dzieci
i młodzieży, multimedia, książki
historyczne oraz współczesną i tradycyjna muzykę chrześcijańską. Do
tegorocznej edycji Nagrody zostało
zgłoszonych ponad 350 tytułów.
Nagrodzie FENIKS, towarzyszy
także Nagroda Małego FENIKSA,
która przyznawana jest instytucjom i osobo
szczególnie zasłużonym na polu promocji
książki religijnej w mediach. Gala wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców
Katolickich FENIKS 2018 będzie w sobotę
6 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.
Niewątpliwie, na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza, Targi Wydawców Katolickich
w wyjątkowy sposób i na trwałe wpisały się
nie tylko w kalendarz wydarzeń kulturalnych Warszawy, ale także w życie kulturalne
naszego kraju, gromadząc każdego roku kilkadziesiąt tysięcy czytelników. Zasięg informacyjny Targów, wzmacniany przekazami
medialnymi patronów i licznych partnerów
tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego i duchowego, a także za pośrednictwem
nowoczesnych mediów społecznościowych, ma charakter ogólnopolski.
Szczegółowe informacje oraz kalendarium spotkań będą na bieżąco uzupełniane
pod adresem www.swk.pl. 
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W każdym kolejnym roku duszpasterskim Ojciec Święty proponuje
wiernym zwrócić uwagę na jakąś prawdę ewangeliczną, którą żyje
Kościół. Rok ubiegły przeżywaliśmy pod hasłem: Wierzę w Syna
Bożego. W tym roku, w myśl słów: Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię, mamy pogłębić swoje spojrzenie na sakrament pokuty
Wszyscy jesteśmy grzeszni: Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie oszukujemy (J 1,8). Nasza droga chrześcijańskiego życia ma swoje wzniesienie i swoje
upadki. Chrystus nigdy nie zostawia nas
samych. Chroni łaskę, której nam udzielił

na chrzcie św., podając nam rękę, by ratować nas z grzechu, o ile odwołamy się do
Jego miłosierdzia. Choćby grzechy wasze
były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją: choćby były czerwone jak purpura, staną się jak
wełna (Iz 1,18).

I Metanoia
Pamiętamy zapewne z czasów przygotowania do pierwszej spowiedzi, jak pieczołowicie wprowadzano nas w przygotowanie dokładnego rachunku sumienia. Ta ważna i trudna praca jest pierwszym z warunków sakramentu pokuty.
Ewangeliczne wezwanie zamknięte w słowie: nawracajcie się (Mk
1,15) wymaga czegoś znacznie głębszego, niż wyliczenie popełnionych grzechów, co określamy greckim słowem: metanoia. Rdzeniem
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Św. Faustyna mówi o zmartwieniu swego Mistrza, którego palą promienie miłosierdzia, niewykorzystane przez grzeszników.
Niech tych kilka praktycznych uwag
pomoże nam w owocnym korzystaniu z sakramentu Bożego Miłosierdzia.

jest tu słowo: nous, umysł. Meta oznacza zmianę, a więc chodzi tu
przede wszystkim o przemianę sposobu myślenia, a co za tym idzie
zmianę kierunku życia. Klasycznym przykładem jest nawrócenie św.
Pawła.
Jego nous, myśl, napełniona była zamiarem prześladowania
chrześcijan. Spotkanie z Jezusem zmienia go w jednym momencie. Z prześladowcy staje się apostołem.
Przy pierwszym grzechu ludzkości szatan atakował właśnie
świadomość Ewy, jej nous, posługując się kłamstwem. Na pewno

nie umrzecie! Ale tak jak Bóg… będziecie znali dobro i zło
(Rdz 3,4-5). Fałszywe argumenty zmieniły jej myślenie.
W naszych czasach jest podobnie. Nikt nie pragnie zła dla niego samego, ale wchodzi w nie pociągnięty fałszywym pozorem
dobra. Stąd biorą się tłumaczenia po pełnionym grzechu: ja nie
chciałem, nie myślałem, nie wiedziałem itp.
Jan Paweł II poruszając ten problem mówi o trzech etapach
nawrócenia:
- rozszyfrować grzech i odejść od niego,
- podjąć decyzję pójścia za Chrystusem,
- zjednoczyć się z Nim. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus (Gal 2,20).

II Dar przyjaźni
Nikogo z nas, wychowanego po katolicku nie dziwi, że w kościołach stoją konfesjonały, w których oczekują nas księża, zwłaszcza
w pierwsze piątki miesiąca, czy podczas rekolekcji. Mimo tego
oswojenia każdorazowa spowiedź jest sporym przeżyciem. Może
zrodzić się pytanie, czy nie można uczynić tego łatwiej jak np.
dzieje się to u protestantów.
Obowiązują nas konkretne słowa Pana Jezusa: Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane (J 20,23).
Jesteśmy częścią wielkiej społeczności Kościoła, który nie jest
tylko zewnętrzną organizacją, ale Ciałem Mistycznym Chrystusa,
a więc żywym organizmem, którego głową jest Chrystus: A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
(Mt 28,20). W żywym organizmie każda jego
część wspiera więc lub szkodzi jego całości. Grzech indywidualny nie jest tylko prywatną sprawą jednostki, ponieważ
godzi w cały Kościół. Pierwsi chrześcijanie świadomi odpowiedzialności za swoją rolę w Kościele, wyznawali swe grzechy
publicznie.
Dziś dzieje się to dyskretnie tylko wobec kapłana, jako oficjalnego reprezentanta Chrystusa i Jego Kościoła. W Jego imieniu
otrzymujemy pewność przebaczenia, potwierdzoną w słowach:
Ja tobie odpuszczam grzechy.
Tak więc sakrament pokuty, choć związany z trudnym osobistym wysiłkiem, jest przede
wszystkim darem, który przywraca grzesznikowi utraconą
godność i radość przyjaźni z Chrystusem.

III Grzech
Czym jest grzech?
Według katechizmu Kościoła Katolickiego jest wykroczeniem
przeciwko:
- rozumowi,
- prawdzie,
- i prawemu sumieniu.
Jest zdradą prawdziwej miłości wobec Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do doczesnych dóbr. Skaza grzechu pierworodnego, z którym przychodzimy na świat sprawia, że
potwierdzamy starożytną intuicję Owidiusza: Widzę dobre rzeczy
i pochwalam je, idę za gorszymi, czy też słowa św. Pawła: Nie czynię tego co chcę, ale to czego nie chcę (Rz 7,15). Jesteśmy więc skazani na codzienne zmaganie się z naszą słabością I grzechem.
Grzech grzechowi nie równy. Mówimy o grzechu śmiertelnym,
który godząc w naszą przyjaźń z Panem Bogiem pozbawia nas Jego
łaski. Jesteśmy wtedy jak lampa odcięta od źródła światła, a więc
w stanie duchowej śmierci, stąd nazwa: grzech śmiertelny. Dokonuje
się on wtedy, gdy w bardzo p
 oważnej rzeczy przekraczamy przyka-

zanie Boże, jesteśmy tego w pełni świadomi i czynimy to zupełnie
dobrowolnie. Natomiast grzech tzw. powszedni jest niewdzięcznością wobec Boga, ale nie rozrywa więzi łaski, chociaż ją osłabia, usposabia do grzechu śmiertelnego i prowadzi do oziębłości. Mimo to nie
zamyka drogi do przyjmowania komunii św., a nawet może go zgładzić nie tylko spowiedź, ale również serdeczny akt żalu.

IV Rachunek sumienia
Spotkanie w sakramencie pokuty z miłosiernym Panem Jezusem
musi być poprzedzone serdeczną rozmową z Nim. Nie może ono
się stać jedynie refleksją skierowaną na siebie samego. W tym
modlitewnym klimacie dokonujemy krytycznej oceny naszej relacji z Panem Bogiem. Pytamy kim jest dla mnie Pan Jezus, czy
jest na pierwszym miejscu, jakie było moje życie religijne, moja
modlitwa, udział w sakramentach świętych.
Na drugim miejscu, w myśl słów Pana Jezusa: Wszystko co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili (Mt 25,40) pytam się o mój stosunek do otoczenia, moich
najbliższych, rodziny, współmałżonków, sąsiadów, wobec tych
którymi kieruję lub którym podlegam. Najlepiej gromadzić te
pytania wokół przykazań Dekalogu.
Miłość bliźniego zaczyna się od siebie, a więc na kolejnym
miejscu mogę ocenić przed Chrystusem moją troskę o siebie samego, o swój duchowy i fizyczny rozwój o spełnianie codziennych obowiązków.
Słowem ujrzeć siebie w prawdzie. Wszystko to czynimy nie
tylko po to, by wymazać zło, ale by w pełni rozwijać dane nam
talenty.

V Żal za grzechy
W Ewangelii odnajdujemy dwa skrajne przykłady postaw wobec
popełnionego grzechu. Św. Piotra, który po swoim zaparciu się
Chrystusa gorzko zapłakał i zdrajcy Judasza, który się powiesił.
Piotr patrzył w Chrystusa, Judasz w samego siebie. Postawa
Piotra jest wzorem tzw. żalu
doskonałego, czyli bólu pochodzącego ze zdradzonej przyjaźni z Jezusem. Gdybyśmy tak kształtowali swoją świadomość,
spowiedź by nas nie przerażała, a raczej skłonni bylibyśmy do
wykorzystania każdej okazję by z niej skorzystać.
Mówimy też o żalu mniej doskonałym, który pochodzi z naszego wstydu wobec Boga, bliźnich i siebie oraz z obawy przed
czekającą nas karą Bożą.
Czasem elementem takiego żalu jest ugodzona miłość własna. Ten rodzaj żalu nie jest ideałem, ale odniesiony w modlitwie
do Boga, nie przekreśla ważności spowiedzi.
Warto też przypomnieć sobie określenie żalu z dawnego dziecięcego katechizmu, że jest to ból, że się Pana Boga obraziło, niebo utraciło, a na piekło zasłużyło.

VI Postanowienie poprawy
Idź i nie grzesz więcej, usłyszała cudzołożna kobieta. Pan Jezus
ocalił jej życie, ale domagał się zdecydowanej poprawy. My po
spowiedzi też otrzymujemy przebaczenie, ale podobnie mamy
zerwać z grzechem i współpracować z łaską Bożą, by nie stracić
otrzymanych talentów, ale je rozwijać. Stąd płynie konieczność
mocnego postanowienia poprawy.
Przy spowiedzi nie wystarczy ogólnie wyrazić chęci poprawy. Mówi się, że “dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”.
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Potrzebna jest stanowcza decyzja i to bardzo konkretna np.
w przypadku przedłużania terminu spowiedzi, oznaczyć graniczny termin następnej spowiedzi; gdy brak czasu na modlitwę, wyznaczyć konkretną godzinę modlitwy, podobnie gdy mam zwrócić pożyczone rzeczy, pieniądze czy kogoś przeprosić.
Znając swoją słabość, w myśl słów św. Pawła: Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13) polecamy Bogu swoje dobre zamiary. Nie dotrzymanie w pełni postanowienia jest ubolewania godne, ale nie przekreśla ważności spowiedzi. Naszą słabość dobrze wyrażają słowa piosenki “Ciągle zaczynam od nowa,
choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę Twe słowa,
kochać to znaczy powstawać”.
W przypadku problemów związanych z długotrwałym nałogiem,
pożyteczna może okazać się specjalistyczna pomoc terapeuty.

VII Szczera spowiedź
W przypowieści o synu marnotrawnym, która jest biblijną ilustracją
sakramentu pokuty, syn mówi: Wstanę i pójdę do ojca i powiem:
zgrzeszyłem wobec Boga i wobec ciebie (J 15,19). W konfesjonale
grzesznik wypowiada otwarcie swoje grzechy. Ważne jest, by przedtem sam je wyraźnie sformułował, a potem wyznał Jezusowi, którego
uobecnia kapłan. Będzie to znakiem, że chce odejść od grzechu, a jednocześnie dla niego samego, ogromną ulgą, oczyszczającą sumienie.
Moc sakramentu uzdrawia nas tylko wtedy, gdy spowiedź będzie obejmowała wszystkie grzechy oraz zgubne drogi, które do
tych grzechów prowadziły.
Grzechy śmiertelne należy wyznać bardzo konkretnie w miarę
możliwości z podaniem liczby, motywów i okoliczności. Wyznanie ogólne w rodzaju kradłem, nie chodziłem do kościoła, cudzołożyłem, nie jest wystarczające. Mówiąc tak penitent niejako
terroryzuje spowiednika i zmusza go, w trosce o ważność spowiedzi, do zadawania pytań kłopotliwych dla obu stron.
Grzechy powszednie można wyznać bardziej ogólnie. Posiadanie tylko takich grzechów nie zamyka drogi do przyjęcia Eucharystii, tym bardziej, że na początku mszy św. odbywa się akt
wspólnej pokuty.
Świadome zatajenie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem, unieważnia całą aktualną spowiedź, a także wszystkie
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następne. Grzechy zapomniane, choćby były poważne nie wymagają tzw poprawki. Wystarczy wyznać je przy następnej spowiedzi.

VIII Zadośćuczynienie
Każdy grzech pozostawia jakiś nieporządek w płaszczyźnie stosunków z ludźmi i z Bogiem. Grzeszący powinien to “posprzątać”. Dawniej wymagano, by winowajca uczynił to jeszcze przed
spowiedzią. Dziś otrzymujemy rozgrzeszenie uprzednio, ale ono
samo z siebie nie usuwa nieporządku jaki grzech uczynił. Stąd płynie potrzeba zadośćuczynienia.
Ewangeliczny Zacheusz obiecał naprawić wyrządzone krzywdy nawet w czwórnasób.
Poszkodowani przez nas bliźni też czekają na zwrot tego, czego ich pozbawiliśmy. Dotyczy to nie tylko sfery materialnej, ale
także duchowej dotyczącej wyrządzonych cierpień, złego traktowania, obmowy, oszczerstwa, czy odebrania dobrego imienia.
Sposób naprawienia nie zawsze jest łatwy a w wątpliwościach
warto poradzić się spowiednika.
Poza tym grzech domaga się zadośćuczynienia wobec Boga.
W sakramencie pokuty mamy odpuszczoną winę, natomiast kara
za grzech pozostaje. Staramy się ją zmniejszyć przez gorliwość
w czynieniu dobra.
Pomaga nam w tym sakramentalna pokuta. Zwykle ma ona
nieco symboliczny wymiar, ważne jest jednak, by tę pokutę jak
najszybciej odprawić, bo bez tego spowiedź byłaby niepełna.
W razie przewidywanych trudności w wykonaniu pokuty, można
prosić spowiednika o jej zmianę. O zapomnianej pokucie mówimy
na początku następnej spowiedzi. Formę pokuty określa jedynie
spowiednik, co nie przeszkadza ubogacać jej własną inicjatywą.

IX Skrupulanctwo
Chwalebnym jest powiadać się regularnie, natomiast zbyt częsta
chęć spowiadania się może być znakiem skrupulanctwa. Nie jest
ono zaletą, a raczej psychiczną słabością. Przy takiej skłonności

należy mieć koniecznie stałego spowiednika i trzymać się bezwzględnie jego poleceń. Nie należy wtedy “poprawiać” odbytych
spowiedzi, czy szukać innych spowiedników.
Czy ksiądz może odmówić rozgrzeszenia? Nie ma takiego
grzechu, z którego nie można by otrzymać rozgrzeszenia. Spowiedź jest jednak pewną całością określoną przez warunki sakramentu pokuty. Jeżeli są one spełnione, nie ma przeszkód dla
sakramentalnego pojednania. Jedyną przeszkodą może być postawa penitenta, który tych warunków nie chce, albo nie może
spełnić. Mówi np.: musiałem tak a tak postąpić i w przyszłości
zrobiłbym tak samo; nie zamierzam zmienić grzesznej postawy,
bo muszę kraść, nie odstąpię od cudzołóstwa, czy od planowanej zemsty itp.
W takich przypadkach spowiednik informuje, że brak jest odpowiedniej dyspozycji do rozgrzeszenia i należy je odłożyć do
chwili zmiany postawy.
Szukanie innego spowiednika, którego można by wprowadzić
w błąd, czyni taką spowiedź nieważną i świętokradzką.
Ludzie żyjący w stanie zadawnionego grzechu np. w konkubinacie, mogą przystąpić do konfesjonału,
wyznać swoje winy, prosząc kapłana o radę, modlitwę czy błogosławieństwo. Nie zastępuje to oczywiście rozgrzeszenia i nie
daje prawa do przyjmowania komunii św., ale może być umocnieniem w dobrym.
Krańcowo inną trudnością jest sytuacja, gdy penitent, jak
mówi, nie ma się z czego spowiadać.
Może to zaistnieć w pewnych ustabilizowanych
i bezkonfliktowych warunkach życia, albo na skutek osłabionej
pamięci. Jeżeli ktoś nie znajduje w sobie żadnego konkretnego
grzechu nie musi się spowiadać, a jedynie może prosić o kapłańskie błogosławieństwo. Jeżeli jednak chce koniecznie otrzymać
rozgrzeszenie, powinien wzbudzić w sobie poczucie żalu i wzmocnić je wyznaniem jakichś już odpuszczonych grzechów.
Takie wyznanie umożliwia spowiednikowi użycie sakramentalnej formuły.
Spowiadając się możemy być pewni całkowitej dyskrecji spowiednika, którego obowiązuje tajemnica spowiedzi. Penitent nie
jest do niej zobowiązany, aczkolwiek wypada, by kierował się
godną dyskrecją.

X Uwagi praktyczne
Jak często się spowiadać?
W stosunkach międzyludzkich, gdybyśmy zapytali jak często
mam przepraszać, odpowiedź jest jasna. Zawsze wtedy, kiedy
kogoś obrazimy. W naszej relacji z Bogiem normalnym stanem
życia chrześcijanina jest trwanie w przyjaźni z Panem Jezusem.
Wtedy jesteśmy otwarci na działanie łaski Bożej, a nasze modlitwy czy dobre czyny przynoszą zasługę nam samym i ubogacają
cały Kościół. Grzech śmiertelny zrywa te powiązania tak, że każdy
dzień przeżyty w stanie grzechu jest stratą dla nas i dla Kościoła.
Przeciąganie terminu spowiedzi ponad rok i zrezygnowanie z komunii św. w okresie wielkanocnym, samo z siebie jest grzeszną
obojętnością.
Korzystać z sakramentu pokuty powinniśmy w miarę duchowej potrzeby, a ideałem byłoby co miesiąc, np. z okazji pierwszych
piątków miesiąca. Dla dzieci i młodzieży comiesięczna spowiedź
powinna być stała praktyką.
Bądźcie doskonałymi jak Ojciec Mój niebieski (Mt 5,48). W codziennym poszukiwaniu doskonałości pożyteczne jest korzystanie
z pomocy stałego spowiednika. Taki kapłan może dobrze poznać
penitenta, jego wewnętrzne problemy, słabości, sytuację życiową
i może spełniać rolę kierownika duchowego. Św. Bernard powiada:
Kto chce być mistrzem dla siebie, staje się uczniem głupca.
Spowiadać się powinniśmy w konfesjonale, ale można korzystać
również z innego godnego miejsca, umożliwiającego dłuższy dialog, zakończony rozgrzeszeniem przyjętym w postawie klęczącej.
Z okazji ważnych życiowych wydarzeń, czy też wątpliwości
co do poprawności odbytych spowiedzi, można odbyć tzw.
spowiedź generalną. Lepiej wtedy zapytać spowiednika, kiedy
może znaleźć czas, by przyjąć taką spowiedź. Rozpoczynamy ją
jak zawsze od ostatniego okresu czasu, a potem dokonu-jemy
oceny swojej życiowej postawy, według wskazań Dekalogu,
przykazań kościelnych, grzechów głównych lub wydarzeń własnego życia. Takiej bardzo szczerej spowiedzi nie należy potem
powtarzać.
ks. infułat Jan Sikorski
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Droga Krzyżowa dla rodzin
Stacja I Jezus na śmierć skazany
Panie Jezu, w ciągu swojego życia publicznego, uczyniłeś tyle
dobra: nauczałeś, uzdrawiałeś, wskrzeszałeś, nikogo nie potępiłeś. Przed sądem jesteś niesłusznie oskarżony, opuszczony przez
wszystkich, skrzywdzony. Drwią z Ciebie, że jesteś Synem Boga.
Skazują na śmierć jak złoczyńcę. Wszystko przyjmujesz w milczeniu, z miłością.
Z takim zaangażowaniem podjęłam się zadania, o którym myślałam, że jest moją misją. Starałam się, żeby było darem i dobrem
dla tych, którym służyłam. Spotkałam się z niezrozumieniem,
oskarżeniem i odrzuceniem. Nie umiałam milczeć i czekać. Proszę
Cię Jezu o miłość do tych, którzy niesłusznie mnie oskarżają.

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż
na swoje ramiona
Panie Jezu pamiętam, że powiedziałeś do swoich uczniów, że Syn
Człowieczy będzie cierpiał, ale przy tej stacji odczuwam w sercu
jakiś opór, żeby wyobrażać sobie, jak bardzo „niepodobny do ludzi” bierzesz krzyż na swoje ramiona. Jesteś ubiczowany, zmasakrowany i ubrany w cierniową koronę. Tak wypełniają się proroctwa.
Łaską od Boga jest odkrycie własnego powołania i pozostanie
mu wiernym do końca życia. Każde powołanie przyjęte całym
sercem daje radość, ale wymaga wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Wiem, że trwałość małżeństwa i rodziny nie jest możliwa bez
przyjmowania kolejnych krzyży, które uczą miłości. Proszę cię
Jezu, o Twoje błogosławieństwo na mojej drodze, gdy idę z krzyżem.

Stacja III Pierwszy upadek Pana Jezusa
Panie Jezu, upadasz dźwigając krzyż i ciężar grzechów. Twoje cierpienie zaczęło się na górze Oliwnej. Tak długo już trwa, a teraz
droga górzysta i słońce jest najwyżej. Powstaniesz, aby wszystko
się wykonało.
Łatwiej jest spojrzeć na własne i nasze upadki w małżeństwie
z perspektywy czasu. Gdy emocje opadną lepiej widać grzech, którego są skutkiem. Widzimy jakie są nasze słabości, jakich dokonaliśmy wyborów i jakie są ich konsekwencje. Proszę Cię Jezu o to,
żebym nigdy nie przyczynił się do czyjegoś upadku, szczególnie
moich bliskich.

Stacja IV Pan Jezus spotyka Matkę
Panie Jezu z pokorą przyjąłeś odrzucenie, pogardę, osąd, potępienie i wyrok skazujący. Spotykasz Matkę, która towarzyszy Tobie w drodze na Golgotę. Nie była przy tobie gdy uzdrawiałeś,
gdy szły za tobą tłumy, kiedy wskrzeszałeś. Jest teraz, gdy jesteś
wzgardzony i skazany na śmierć między łotrami.
Przy tej stacji rozważam czy byłam i jestem przy naszych dorosłych synach tak jak Ty Maryjo. Pozwoliłaś swojemu dorosłemu synowi na samodzielność. Nie oczekiwałaś, że na co dzień będzie się
Tobą zajmował. Czy ja dobrze rozeznaję moje miejsce w dorosłym
życiu naszych synów? Proszę Cię Jezu za te rodziny, które przeżywają upadki, bo matki zatrzymują przy sobie dorosłe dzieci.
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Stacja V Szymon z Cyreny
pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
Panie Jezu, kiedy na drodze z krzyżem potrzebna Ci była pomoc,
nie znalazł się nikt z narodu wybranego, na kogo mógłbyś liczyć.
Szymon z Cyreny to poganin. Został przymuszony do pomocy,
gdy wracał z pracy i wasze spotkanie na zawsze zostało zapisane
w Ewangelii.
Życie nieustannie przynosi sytuacje, kiedy ktoś prosi o pomoc.
Czasem czuję się tak, jakbym była bombardowana prośbami o pieniądze, na różne charytatywne cele. Myślę, że pomagam naprawdę wtedy, kiedy ofiarowuję swój czas i wysiłek. Nie wiem jakie łaski
otrzymał Szymon z Cyreny, ale wiem ile radości daje poświęcanie
czasu wnukom, gdy tej pomocy potrzebują. Wiem też, jak trwałe
więzi powstają, gdy znajduję czas, dla osób poważnie chorych. Proszę Cię Jezu, strzeż mnie od pomocy na pokaz, aby ludzie ją widzieli.

Stacja VI Weronika ociera twarz Jezusa
Panie Jezu, z wrogiego Ci tłumu, wystąpiła odważna kobieta i otarła Twą twarz. Jej zachowanie jest skrajnie przeciwne do Szymona
z Cyreny. Dała świadectwo jak byłeś bliski jej sercu. Może zawdzięczała Ci bardzo wiele i nic nie było w stanie jej powstrzymać przed
jakże kobiecym gestem w obliczu cierpienia. Tradycja mówi, że
Weronika była tą kobietą, którą kiedyś, uwolniłeś od upływu krwi,
gdy dotknęła Twojej szaty. Po raz drugi ją obdarowałeś. Otrzymała Twoje oblicze na chuście.
Jakże ważna jest mowa naszego ciała w życiu małżeńskim i rodzinnym. Postawa i gesty mówią więcej niż potok słów. Po wielu
latach małżeństwa, bez słów wiemy, czy mijający dzień był dobry,
czy nie. Sama obecność przy mężu, dzieciach, rodzicach gdy potrzebują pomocy, jest najważniejszym sposobem wyrażania miłości. Wówczas nie jest możliwe, żeby nie zachowywać się tak, jak
dyktuje serce. Proszę Cię Jezu, abym nie szczędziła czasu i wysiłku
na okazywanie miłości.

Stacja VII Drugi upadek Pana Jezusa
Panie Jezu, jak dobrze, że tradycja zapamiętała te momenty, kiedy się wywróciłeś w drodze na Kalwarię. Nawet pokazuje miejsca,
gdzie się to stało. Może ci, co patrzyli jak leżysz ledwie żywy na ziemi, zastanawiali się co będzie dalej. Ja dzisiaj myślę o upadkach moich , naszych i tych które przeżywam z tymi, co są mi bardzo bliscy.
Upadki są bardzo bolesne. Silne emocje, wiele pytań, szukanie
przyczyn. Dopiero wtedy wyraźnie widać, że musiało tak się stać,
bo to, i to i to nie było tak jak uczy Chrystus. Wcześniej patrzyłem i nie widziałem, słuchałem a nie usłyszałem. Dobrze wiem,
że gdyby nie było tych konkretnych grzechów, to nie byłoby tych
upadków. Są one wpisane w nasze życie. Jesteśmy inni, nowi
i szczęśliwi gdy powstajemy i widzimy, że to kolejne trudne doświadczenie zbliżyło nas małżonków do siebie i do Boga.

Stacja VIII Jezus pociesza płaczące niewiasty
Panie Jezu, nie przeszedłeś obojętnie obok kobiet, które płakały wyrażając swe emocje i przerażenie. Napomniałeś je słowami:
„Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną: płaczcie raczej nad

sobą i nad waszymi dziećmi”. One myślały, że zachowują się właściwie, a Ty mówisz im, że życie ich i rodzin jest tak grzeszne, że nad
nim powinny zapłakać.
Może i mnie, podobnie jak płaczącym kobietom, Jezus chce
coś powiedzieć o naszym małżeństwie i rodzinie. Czy talenty, które otrzymaliśmy od Boga, wystarczająco pomnożyliśmy jako małżonkowie, rodzice i dziadkowie? Czy nie mamy już nic do zrobienia? Są małżeństwa, które Kościół ogłosił świętymi. Czy jesteśmy
na drodze do świętości? Będziemy sądzeni z miłości, a ona jest
bardzo wymagająca. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę rozeznania, co
w moim i naszym życiu oddala nas od Ciebie.

Stacja IX Trzeci upadek Pana Jezusa
Panie Jezu, jesteś już bardzo blisko od miejsca, które na zawsze
pozostanie w historii zbawienia. Ostatnie opisane na tej drodze
wydarzenie, to trzeci upadek. Kiedy sił jest coraz mniej, to powstać trudniej.
Są upadki, z których staram się powstać, a mimo to ciągle powracają. Przeżywam je jako najtrudniejsze doświadczenia. Cierpię, podejmuję wysiłki, szukam pomocy i dalej nie widzę światła.
Pozostaje mi ufna modlitwa i wiara i nadzieja. I wtedy, gdy szczerze zawierzam Tobie moje słabości, nieoczekiwanie, to co było nie
do pokonania, okazuje się możliwe.
Ty zmieniasz moje serce.

Stacja X Jezus z szat obnażony
Panie Jezu, ludzie na Golgocie zdarli z Ciebie szaty, jakby chcieli
upokorzyć Cię do końca, odebrać Ci godność. Nie byli w stanie
pojąć, że w Twoim królestwie, to nie szaty, które Ci odebrali, ale
dusza jest najważniejsza. Że nie wejdą do niego z tym co posiadają, ale kim są.
Ja dorastałam do małżeństwa w czasie, kiedy powtarzane było
zdanie: najcenniejszym wianem, które wnosi narzeczona do małżeństwa, jest jej dziewictwo. Rozróżniano czy za mąż wychodzi
rozwódka czy panna. Ale czasy się bardzo zmieniły. W tym tygodniu rozmawiałam w tramwaju, z przypadkowo spotkaną staruszką o wnukach i związkach młodych ludzi. Ubolewała nad młodymi sąsiadami, którzy mieszkali razem przez cztery lata i rozstali
się bez ślubu. Przy tej stacji słyszę ją jak mówi z żalem, że dzisiaj
kobiety nie szanują się. Panie Jezu, każdy z nas został obdarowany
duszą i ciałem. Proszę Cię, żebym nigdy nie przyczyniała się do
zatracania czystości ciała.

Stacja XI Jezus przybity do krzyża
Panie Jezu pozwoliłeś, żeby przybili Cię do krzyża. Nie ma żadnych
opisów które mówiły by, że próbowałeś się bronić. Przypominają
się słowa, że „byłeś posłuszny jak baranek”. Nie chcę wyobrażać
sobie w szczegółach, jak ta scena wyglądała. Myślę o miłości, którą miałeś w sercu i była ponad wszystkim co się działo.
Gdy dotyka mnie cierpienie, fizyczne lub psychiczne, to często
myślę, że jest niczym w porównaniu do ukrzyżowania. Staram się
je przyjąć i ofiarować za innych, tak jak potrafię. Dziękuję Bogu, że
jestem chrześcijaninem. Wiem, że cierpienie przyjęte z miłością,

otwiera bramy bogatszego życia duchowego. Proszę cię Jezu o ufność, że wszystko co trudne mnie spotyka, nie jest ponad moje siły.

Stacja XII Jezus umiera na krzyżu
Chryste, Twoje konanie na krzyżu trwało tak długo aż wypełniło
się wszystko, co zapowiadali prorocy. Ta jedna stacja, nie oddaje
wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, gdy umierałeś. Z krzyża ustanowiłeś Matkę dla swoich uczniów. Dobrego łotra zabrałeś
do raju. Ludzie z trwogą pytali co się dzieje bo obserwowali nadzwyczajne zjawiska w świecie przyrody.
Kiedy przy tej stacji, myślę o krzyżu, to widzę górę i Chrystusa
łączącego niebo z ziemią. Myślę o miłości Boga do ludzi. Dziękuję
za św. Helenę, która odnalazła krzyż i do dziś obchodzimy święto
Podwyższenia Krzyża. Za duży krzyż w domu rodzinnym, który
jest ze szkoły, która była w domu moich dziadków. Za krzyż w naszym mieszkaniu, który zrobił mój ojciec, a poświęcił Jan Paweł II
przed kościołem św. Anny. Zwracam uwagę, czy są krzyże w domach naszych dzieci. Proszę cię Jezu, aby wiara w naszej rodzinie
była przekazywana z pokolenia na pokolenie i aby krzyże były zawieszane w domach naszych dzieci i wnuków.

Stacja XIII Jezus zdjęty z krzyża,
złożony w ramionach matki
Jesteś Jezu martwy. Nie ma uczniów, nie ma Piotra. Dobrze, że jest
Józef z Arymatei bo zdejmie Twoje ciało i odda w ramiona Matki.
Maryjo, Twoje cierpienie ciągle trwa i zapisuje w pamięci kolejne
obrazy. Większa od bólu jest jednak Twoja wiara, nadzieja i miłość.
Widok Maryi z martwym Jezusem w ramionach wymusza milczenie. Żadne opisy nie oddadzą rzeczywistości. Może dlatego
jest tak dużo rzeźb, które przedstawiają tę scenę. Maryja jest skupiona i pełna miłości. Przy tej stacji od Maryi chcę uczyć się wiary,
nadziei i miłości. Jej życie nie skończyło się wraz ze śmiercią syna,
bo została matką powstającego Kościoła. Czasem zadaję sobie retoryczne pytanie: co jeszcze będę robiła, czego jeszcze Bóg ode
mnie oczekuje. Proszę Cię Maryjo, bądź moją opiekunką i pośredniczką u Boga w każdej nowej sytuacji.

Stacja XIV Jezus złożony w grobie
Nowy grób wykuty w skale, czyste płótna, Józef z Arymatei - zamożny człowiek i uczeń Jezusa, pospieszny pochówek i duży kamień. Już mniej być nie może, a na krzyżu napisano, że Jezus jest
królem Żydowskim.
Przy tej stacji mam przed oczami groby, które najczęściej odwiedzam. Teraz, kiedy nie mam już rodziców, bardziej doceniam
jak dużo od nich otrzymałam. Wiara w zmartwychwstanie i świętych obcowanie daje nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Podtrzymuje też moją modlitwę w ich intencji. Ciągle zaskakuje mnie
widok urny na pogrzebie i rozprasza modlitwę, bo z większej odległości widzę tylko kwiaty, a one przecież nie zmartwychwstaną.
Grób Jezusa jest pusty i mówi, że mam iść w kierunku zmartwychwstania. Proszę cię Jezu, żebym nigdy na tej drodze nie ustała, a Twoje Ciało i Krew były dla mnie zawsze pokarmem na życie wieczne.
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