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 Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym życiu.
Czy będzie czasem naszego prawdziwego nawrócenia?
Razem z Wami Kochani Czytelnicy chcemy przyjrzeć 
się sakramentowi pojednania i zachęcić wszystkich 
do odprawienia dobrej spowiedzi. Może dobrym, 
wielkopostnym postanowieniem będzie prawdziwe 
pojednanie z Panem Bogiem i bliźnim, z którym 
nie rozmawiamy już  od dłuższego czasu, a uparcie  
twierdzimy, że tak jest w porządku. „Przebaczam ci” 
oznacza  zawsze  słowa pociechy. Wyciągnąć rękę do zgody 
i zapomnieć o doznanej krzywdzie to naśladować Boga. 
On przecież tak postępuje wobec nas. Litości i miłości 
Chrystusa doświadcza się przede wszystkim w sakramencie 
przebaczenia. W ciągu wieków jego nazwa wiele razy 
zmieniała się. Nazywano go „spowiedzią” dla podkreślenia 
konieczności wyznania grzechów przez penitenta. 
Nazywano go „pokutą” dla zaznaczenia, że grzech należy 
odpokutować. Sobór Watykański II zwraca szczególną 
uwagę na Boże uzdrowienie i przebaczenie, dlatego dzisiaj 
bardzo często nazywa się go „sakramentem pojednania”. 
Zróbmy wszystko co jest możliwe, aby prawdziwie 
pojednać się z Bogiem, Kościołem, drugim człowiekiem 
i samym sobą.

SŁOWO OD REDAKCJISŁOWO OD PROBOSZCZA

Kochani mieszkańcy Środy Wlkp., Drodzy Parafianie!

W środę rozpoczęliśmy Wielki Post. Posypaliśmy nasze głowy 
popiołem. Czy to wystarczy? Czy gest posypania głów popiołem 
wyczerpuje treść tego okresu? Czujemy, że nie!

W kolekcie mszalnej z I Niedzieli Wielkiego Postu modlimy się 
tak: „Wszechmogący Boże spraw, abyśmy przez doroczne 
ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu 
tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili 
święte życie.” W tej krótkiej modlitwie znajdujemy wspaniały 
plan dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Jaki to plan?

1. Wielki Post, to czas podejmowania wielkopostnych ćwiczeń: 
Dróg Krzyżowych, Gorzkich Żali, rekolekcji, wyrzeczeń, dobrych 
postanowień. One sprawiają, że ...

2. lepiej zrozumiemy tajemnicę Chrystusa, tajemnicę Jego 
„miłości do końca”, a gdy człowiek lepiej rozumie Chrystusa, 
to w jego sercu pojawia się chęć przyjaźni, a taka przyjaźń 
„zobowiązuje” do lepszego, czyli ...

3. świętego życia, w takim rozumieniu świętości: „Święty, 
to grzesznik, który codziennie się nawraca”. 

Wszystkim grzesznikom, w tym sobie życzę, aby ten święty 
czas, dobrze wykorzystany do głębi nas przemienił! 

ks. Janusz Śmigiel

Pragnienie spowiedzi 

Spowiedź to wielkie człowieka pragnienie; 
Żeby się odkryć z ukrytym swym cieniem, 
Rany swej duszy ukazać przed światem, 

Wrzody od grzechu uleczyć pękate. 
 

Odkryć garbusa co wewnątrz się skrywa, 
Gdyż tam człowieka tkwi maska prawdziwa. 

Niemoc odrzucić, bo serce zniewala, 
Przez co zatruta jest dusza w nas cała. 

 
Zdrowy lekarza nie musi odwiedzać, 
Idzie do niego, gdy taka potrzeba. 

Dumę zostawmy przed drzwiami spowiedzi, 
Niechaj spokojnie tam ona posiedzi. 

 
Rękę podajmy natomiast pokorze, 

Ona przez życie nam przebrnąć pomoże. 
Z nią wciąż wędrujmy odważnie i śmiało, 

Kiedy co złe w nas, zatarte zostało. 
 

16.01.2009, Skaut
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M i n i o n e  w y d a r z e n i a

 MSZA ŚWIĘTA PASTERSKA
W dniu 24 grudnia 2010 roku tradycyjnie 
o północy została odprawiona została 
Pasterka w naszej parafii. Mszy Świętej 
przewodniczył ks. Proboszcz Janusz Śmigiel, 
a koncelebrowali : ks. Infułat Aleksander 
Rawecki oraz ks. Tomasz Nawracała.

Patryk Kujawa

 SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
W dniu 5 stycznia 2011 roku , w Domu Rzemiosła Cechu Rzemiosł Różnych w Śro-
dzie Wielkopolskiej odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe zrzeszonych rzemieśl-
ników. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. 
w Kościele Kolegiackim w Środzie Wiel-
kopolskiej, odprawioną przez infułata 
Aleksandra Raweckiego, w której uczest-
niczyły poczty sztandarowe, delegacja 
Zarządu, oraz rzemieślnicy z rodzinami. 
Następnie w Sali Domu Rzemiosła rozpoczę-
to spotkanie koncertem kolęd w wykonaniu 
Chóru Kolegiackiego pod opieką Św. Cecy-
lii , pod batutą Przemysława Piechockiego.  
Rzemieślników swoją obecnością zaszczyciły władze samorządowe, którym 
przy tej okazji wręczono listy gratulacyjne . Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się ks. infułat Aleksander Rawecki, ks. dr Jacek Stępczak, Dyrektor WIR To-
masz Wika, Starosta Średzki Tomasz Pawlicki, Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Woj-
ciech Ziętkowski, Burmistrz Gminy Kostrzyn Paweł Iwański, Wójt Gminy Zaniemyśl 
Krzysztof Urbas. W uroczystości wzięli udział również: Dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych w Środzie Wlkp. Marek Kostka, oraz opiekun praktyk zawodowych 
z Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście nad Wartą Aurelia Nowicka. Po-
nadto obecny był przedstawiciel Wielobranżowej Spółdzielni Rzemieślniczej Andrzej 
Waligóra , oraz przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Środzie Wlkp. 
Uroczystość uświetniły skupione w Kole Rodzin Rzemieślniczych panie, realizu-
jące aktywnie działalność kulturalną dla zrzeszonych w Cechu rzemieślników.  
Spotkanie opłatkowe upłynęło w rodzinnej atmosferze. Wspaniały koncert kolęd wprowadził 
zebranych w świąteczny nastrój, zaproszeni goście uświetnili uroczystość, zaś zebrani rze-
mieślnicy mogli spotkać się, porozmawiać i oderwać od codziennej pracy i problemów.

 MSZA ŚWIĘTA 
NA ZAKOńCZENIE ROKU
W Dniu 31 grudnia 2010 o godzinie 17.oo  
została odprawiona Msza Święta ostatnia 
w starym roku przewodniczył  jej ks. 
Proboszcz Janusz Śmigiel, a do koncelebry 
przystąpili  ks. Infułat Aleksander Rawecki 
oraz ks. Tomasz Nawracała. 
Po Eucharystii nastąpiło wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu oraz odśpiewanie 
Te Deum.

Patryk Kujawa

 WYRóżNIONO SZOPKĘ 
HANI
W organizowanym już po raz dwunasty przez 
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu konkur-
sie szopek bożonarodzeniowych, spośród 
kilkudziesięciu makiet, wyróżniono żłobek 
11-letniej Hani ze Szk. Nr 2 w Środzie. Był 
to pachnący żłobek ekologiczny zrobiony 
z liści, nasion, orzechów, przypraw i papieru. 
Pachniało nim w całym muzeum. Na wysta-
wie można było zobaczyć szopki zbudowane 
z kostek cukru, mydła, papieru, słomy, guzi-
ków, makaronu, korali, patyków... 
Ciekawostką był żłobek wykonany z rozma-
itych kształtów żelków Haribo. 

Jolanta Kaczor

 PODZIĘKOWANIE ZA DOBRE SERCE
Zespół Parafialny „Caritas” przy Parafii Kolegiackiej w Środzie Wlkp.
SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, którzy włączyli się do pomocy 
w zebraniu środków na paczki wigilijne dla rodzin potrzebujących z naszej parafii oraz osób 
bezdomnych. Datki zebrane do puszek, a także ze sprzedaży świec wigilijnych i wszelkie 
dary rzeczowe, a szczególnie z kaplicy w Jarosławcu, pozwoliły na przygotowanie żywności 
dla każdego i sprawiły radość obdarowanym. Niech Dobry Bóg hojnie wynagrodzi i pomnoży 
ten dar serca i błogosławi w całym 2011 roku.
Szczęść Boże!

 IMIENINY KS. INFUATA
W niedzielę 27 lutego na Mszy Świętej 
o godz.8.30 ks. Aleksander Rawecki odpra-
wił Mszę Świętą prosząc o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże na długie lata.
Intencję mszalną złożyły Matki Różańcowe, 
a delegacje wręczając Solenizantowi kwiaty 
złożyły srerdeczne życzenia.

Iwona Tomaszewska

 SPOTKANIE KOLĘDOWO-NOWOROCZNE
Już po raz dziewiętnasty ostatnia niedziela stycznia była dla Wielkopolskiego Rzemio-
sła dniem szczególnym. Tradycyjnie już bowiem odbyło się Spotkanie Kolędowo- No-
woroczne. Najważniejszego gościa - Metropolitę Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu powitała starszy-
zna cechowa z Prezesem Jerzym Bartnikiem na czele. Nie zabrakło parlamentarzystów 
– W podwójnej roli Posła i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wystąpił 
Stanisław Chmielewski, byli także Stanisław Kalemba, Stanisław Stec Salę reprezen-
tacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu zapełnili goście ze wszystkich 
cechów, rzemieślnicy wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Nie zabrakło przedstawicieli 
Średzkiego Cechu. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wystąpienie Arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego, który odniósł się do biblijnych korzeni rzemiosła . Przekazał 
życzenia i błogosławieństwo dla całego rzemiosła wielkopolskiego, które darzy wielką 
atencją , bo jak stwierdził to właśnie rzemieślnicy są jednym z ostatnich bastionów 
porządku bożego. 

Jolanta Kaczor
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Apostołowie byli świadomi władzy 
odpuszczania grzechów, jaką otrzy-
mali od Jezusa. Jednak praktyka spra-
wowania tej władzy kształtowała się 
nie bez trudu. W pierwszym okresie 
młodego jeszcze Kościoła cechą cha-
rakterystyczną było przekonanie, 
że każdy grzech człowieka ma charak-
ter społeczny. Wspólnotowa więź była 
tak silna, że gdy ktoś zgrzeszył wobec 
wspólnoty, to wszyscy jej członkowie 
czuli się winni, a gdy ktoś się nawra-
cał – cała wspólnota radowała się tym 
faktem. Taki stan rzeczy w odniesieniu 

do pokuty trwał krótko. Był to czas, 
w którym żyli jeszcze bezpośredni 
świadkowie działalności Jezusa Chry-
stusa i Apostołów. 

W II wieku, gdy nie ma już owych 
bezpośrednich świadków, mamy 
do czynienia z pewnym zróżnicowaniem 
modelu pokuty. Jest to podyktowane 
warunkami lokalnymi i jest to trudny 
okres dojrzewania chrześcijaństwa. 
W okresie tym, trwającym do koń-
ca II wieku mamy do czynienia z po-
czątkami rozróżniania kategorii grze-
chów – ciężkich i lekkich. Co więcej, 

świadectwa mówią bardzo wyraźnie, 
że to nie tylko teoretyczne rozróżnienie 
„jakości” grzechów, ale potwierdzenie, 
że takie grzechy są popełniane. Ist-
nieje już wówczas możliwość podjęcia 
pokuty, zwłaszcza w perspektywie ma-
jącego nastąpić końca świata, którego 
chrześcijanie spodziewali się bardzo 
szybko. Formy pokuty były różne, były 
kształtowane w zależności od możliwo-
ści konkretnego człowieka – nie można 
było zadać człowiekowi pokuty, któ-
ra by była ponad jego siły. Świadczyć 
to może również o indywidualnym cha-

Zapewne każdy z nas zadał sobie, chociaż raz w życiu pytanie o to, czym jest sumienie. Ze względu na to, że sumie-
nia nie możemy zobaczyć, trudno nam jest je pojąć, ale pomaga nam w tym to, że je odczuwamy. Jest ono naszym 
wewnętrznym głosem, które pozwala nam odróżnić dobro od zła i ocenić nasze postępowanie oraz postępowanie in-
nych ludzi. Czasami, gdy chcemy zrobić coś złego, to właśnie ono jest naszym hamulcem. To właśnie dzięki sumieniu 
jesteśmy wywyższeni ponad inne stworzenia, ponieważ tylko człowiek posiada sumienie i odróżnia dobro od zła.

W takim razie rodzi się teraz inne 
pytanie:, dlaczego ludzie, posiadając 
sumienie, tak różnie postępują? Odpo-
wiedź jest bardzo prosta: każdy czło-
wiek jest inny, wyjątkowy i tak samo 
jest z jego sumieniem. Na sumienie 
wpływają nasze przeżycia, wychowanie, 
wartości wpojone nam przez najbliż-
szych. Sumienie kształtuje się i dorasta 
razem z nami przez całe nasze życie. 
Niektórzy ludzie mają chore sumienie 
i nie postrzegają właściwie zła i dobra. 
Mają skrzywiony obraz rzeczywistości 
i w wielu czynnościach nie widzą grze-
chu. Jeśli chcemy właściwie uformować 

nasze sumienie, powinniśmy poznać 
przede wszystkim zasady postępowania 
głoszone przez Jezusa Chrystusa. Ten, 
kto się zastanawia nad swoim życiem, 
doskonali swoje sumienie. Można rów-
nież korzystać z doświadczeń innych 
ludzi i w ten sposób kształtować sumie-
nie, aby nie odczuwać poczucia winy, 
które pojawia się po wybraniu złej drogi 
lub przed jej wybraniem i w momencie 
uświadomienia sobie swojego błędu. 
Złe postrzeganie rzeczywistości przeja-
wia się też w nadwrażliwym sumieniu, 
które widzi wszędzie grzech. Ludzie po-
siadający takie sumienie potrafią cały-

mi godzinami siedzieć i zastanawiać się 
czy dobrze postąpili lub czy popełnili 
grzech lekki czy ciężki, a ich rozważa-
nia nie przynoszą oczekiwanego skutku, 
tylko jeszcze większy niepokój. Osoby 
postępujące tak, powinny sobie uświa-
domić, że suche przestrzeganie prawa 
to nie jest do końca właściwa droga 
i zrozumieć fakt, że człowiek popeł-
nia wiele grzechów lekkich i powinien 
to Bogu wynagrodzić modlitwą. 

Podsumowując, możemy powiedzieć, 
że sumienie to nasz osobisty strażnik 
odróżniający dobro od zła, który nam 
to zło pokazuje i nie pozwala go czynić

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane» /J 20;21-23/

Sandra Gołębiewska

Tomasz Szcześniak

Z dziejów sakramentu pokuty

Sumienie
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rakterze ówczesnej „spowiedzi”. Istnie-
je również silna wiara w skuteczność 
„pozasakramentalnych” form pokuty 
– postu, modlitwy i jałmużny. 

Okres następny, III wiek, to czas, 
kiedy następuje rozwój klasyfikacji mo-
ralnej grzechu, wskutek czego powsta-
ją pewne katalogi grzechów. Nie ma 
większych trudności w określeniu któ-
re grzechy są ciężkie a które jeszcze 
lekkie. Do ciężkich grzechów zalicza-
no wtedy apostazję, bałwochwalstwo, 
zabójstwo, cudzołóstwo, złożenie fał-
szywego zeznania, nieustanny i dłu-
gotrwały gniew, nieczystość, pijań-
stwo. Był to czas, kiedy w większości 
sytuacji udzielano chrztu dorosłym, 
a wiemy, że chrzest gładzi grzechy – 
nie tylko pierworodny ale i uczynkowe. 
Wszyscy ludzie, którzy decydowali się 
na chrzest, a w konsekwencji na pro-
wadzenie chrześcijańskiego trybu ży-
cia mieli po chrzcie możliwość przy-
stąpienia do sakramentu pokuty tylko 
raz w życiu – dlatego charakterystyką 
tego okresu jest pokuta jednorazowa 
i niepowtarzalna. To było dosyć ry-
gorystyczne traktowanie chrześcijan. 
Wynikało to z faktu, że jak ktoś przy-
gotowywał się do chrztu, to wiedział 
co go czeka, jaki musi prowadzić tryb 
życia. Dlatego, jeśli nie czuł się na si-
łach, zwłaszcza jeśli chodzi o grzechy 
ciężkie, to radzono mu, żeby pocze-
kał z chrztem. Jeżeli został ochrzczo-
ny, i wtedy popełnił grzech ciężki, 
to musiał czekać na odpowiedni mo-
ment by dostąpić odpuszczenia. Za-
zwyczaj był to moment, kiedy odejście 
z tego świata było bliskie. 

Nowy model pokuty przychodzi 
w wieku IV. Są to czasy po Edykcie 
Mediolańskim, a więc Kościół ma moż-
liwość oficjalnego działania na terenie 
ówczesnego Imperium Rzymskiego, 
w związku z tym buduje się kościo-
ły. Pojawia się tzw. pokuta kanonicz-
na, która trwa mniej więcej do wieku 
VI. Jak sama nazwa wskazuje (kanon 
– czyli coś trwałego, jakaś zasada, 
coś co jest niezmienne) pokuta oparta 
jest na pewnych niezmiennych zasa-
dach dla całego Kościoła. Zasady, czyli 
kanony wyznaczane były przez Sobo-
ry, przez decyzje poszczególnych pa-
pieży oraz przez Synody lokalne – Sy-

nody na terenie danego kraju. Cechą 
charakterystyczną tego okresu była 
zasada, że wszyscy ci, którzy popeł-
nili grzech ciężki, podlegali publicznej 
pokucie, a dla tych, którzy popełniali 
grzechy lekkie – pokuta miała charak-
ter prywatny.

Po okresie pokuty kanonicznej nastę-
puje okres tzw. pokuty prywatnej i po-
wtarzalnej, tzn. zanika jednorazowość 
pokuty oraz zanika publiczny charakter 
samego pokutowania. Ten model poku-
ty przyszedł z Wysp Brytyjskich – tam 
mnisi szkoccy – zwłaszcza prowadzą-
cy działalność duszpasterską w środo-
wiskach zakonnych wypracowali swój 
model pokuty, zupełnie inny od tego, 
który był na kontynencie. Był on ła-
godniejszy, zdecydowanie prostszy 
i łatwiejszy. Z pochodzącej z tamtego 
okresu księgi „Obrzęd pojednania jed-
nego penitenta” dowiadujemy się jak 
ów model pokuty wyglądał:

przygotowanie kapłana 

i penitenta

przyjęcie penitenta

czytanie Bożego słowa (ten 

punkt dzisiaj nie istnieje)

wyznanie grzechów i przyjęcie 

zadośćuczynienia

modlitwa penitenta 

i rozgrzeszenie

i na końcu dziękczynienie 

i odesłanie 

Gdy model ten dotarł do Europy, na-
stąpiło jego zderzenie z modelem po-
kuty kanonicznej. Ówcześni duchowni 
doszli do wniosku, że najwłaściwszym 
będzie połączenie obu modeli – przyję-
to model pokuty wielorazowej, prywat-
nej, ale z założeniem, że w przypadku 
grzechów ciężkich nadal będzie proces 
pokuty publicznej.

Pojawił się jednak problem praktycz-
ny, dotyczący nakładania sprawiedliwej 
pokuty za poszczególne rodzaje grze-
chów. Próby rozwiązania tego problemu 
skutkowały pojawieniem się na przeło-
mie VII i VIII wieku tzw. pokuty tary-
fikowanej lub taryfowej. W praktyce 
wyglądało to tak, że każdy biskup, 
prezbiter, który szedł na miejsce spra-
wowania sakramentu pokuty (wtedy 

•

•

•

•

•

•

konfesjonałów jeszcze nie było), miał 
ze sobą księgę „Liber paenitentialis” – 
w której z jednej strony były wypisane 
grzechy a z drugiej odpowiadające im 
pokuty. Księgi te funkcjonowały w Eu-
ropie nawet do XI wieku. 

W połowie X wieku w modelu poku-
ty prywatnej i powtarzalnej nastąpiły 
dwie zasadnicze zmiany. Rozgrzeszenie 
udzielane jest zaraz po wyznaniu grze-
chów, a zadośćuczynienie przesunięte 
zostało na dalszy plan i nie warunko-
wało już uzyskania rozgrzeszenia.

W wiekach od X do XII kończy się 
etap ewolucji pokuty pierwotnej, 
a zaczyna dominować kształt pokuty 
współczesnej, utożsamiany ze spowie-
dzią. Pojawiają się konfesjonały zastę-
pujące miejsce w kościele na którym 
się spowiadało – Locus paenitentiale. 

W roku 1215 r. Sobór Lateraneń-
ski IV, w nauczaniu o sakramentach 
uchwalił pewne minimum dotyczą-
ce sakramentu pokuty. To minimum 
jest do dzisiaj aktualne i zawiera się 
w jednym z przykazań kościelnych, 
że należy spowiadać się przynajmniej 
raz w roku.

Kolejny przełom przynosi wiek XVI 
i Sobór Trydencki – jako kontra wobec 
reformacji zapoczątkowanej przez Lu-
tra. Sobór odrzucił błędne opinie Lu-
tra, który twierdził, że sakrament po-
kuty nie jest z ustanowienia Bożego, 
ale jest wymysłem ludzkim.

Po Soborze Trydenckim wydano „Ry-
tuał” Pawła V z r. 1614, który to Rytuał 
był pewnym wzorcem sprawowania sa-
kramentu pokuty aż do czasu Soboru 
Watykańskiego II.

Sobór Watykański II w „Konstytucji 
o Liturgii” jeden punkt poświęca spo-
wiedzi. W całej refleksji soborowej 
zwrócono uwagę na kilka momentów, 
które pojawiły się w odnowie sobo-
rowej tego sakramentu. Podkreślono 
społeczny i eklezjalny charakter poku-
ty i nawrócenia, jako powrót do źró-
deł tego sakramentu. Zwrócono uwagę 
na większe dowartościowanie Słowa 
Bożego w sprawowaniu tego sakra-
mentu, zarówno w indywidualnym 
przygotowaniu jak i nabożeństwach 
pokutnych. Jasno określono stanowi-
sko, że jest to celebracja sakramentu, 
że jest to sprawowanie liturgii.
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Przygotowanie  
do spowiedzi

Każdy z nas wie, jak wielką rolę odgry-
wa w naszym życiu proces przygotowania 
wewnętrznego i zewnętrznego do ważnej 
uroczystości, rozmowy kwalifikacyjnej 
czy egzaminu. Chcemy, aby wszystko wy-
padło jak najlepiej. Nie żałujemy wtedy 
czasu, sił ani środków materialnych, aby 
dobrze wypaść. Wiemy, że od tej krótkiej 
chwili czasu w jakiś sposób zależy dal-
sze nasze życie osobiste czy zawodowe. 
I trudno byłoby pewnie znaleźć młodą 
pannę, która idąc do ołtarza nie odwiedzi-
łaby salonu fryzjerskiego, kosmetycznego 
czy innych specjalistów zajmujących się 
makeup’em. Przystępując do sakramen-
tów, należałoby zapytać, czy również im 
poświęcamy tyle czasu, ile „marnujemy” 
w różnego rodzaju punktach usługowo-
handlowych, i czy to właśnie ta chwi-
la jest dla nas najważniejsza – chwila, 
w której działa bardzo wyraziście Duch 
Święty – by po prostu ułatwić nam zba-
wienie, byśmy na nowo stali się dziećmi 
Bożymi. Przyjrzyjmy się dziś w szerszym 
aspekcie przygotowaniu do spowiedzi, 
aby dobrze przyjąć Boże przebaczenie 
i zacząć zmieniać swoje życie. 

Dzieci w drugiej klasie szkoły pod-
stawowej uczą się tak zwanych pięciu 
warunków dobrej spowiedzi świętej. 
Często niestety tak się dzieje, że owe 
warunki z biegiem czasu są zapomi-
nane i niepraktykowane. Tymczasem 
powinny być one dla spowiadającego się 
w każdym wieku czymś niezwykle waż-
nym, dzięki czemu spotkanie z miłującym 
Bogiem przy kratkach konfesjonału stanie 
się rzeczywistym spotkaniem z miłosier-
nym Ojcem. Przypomnijmy sobie, zatem 
te pięć warunków dobrej spowiedzi i gor-
liwie ich przestrzegajmy, – jeśli jesteśmy 
ludźmi wierzącymi. 

Pierwszym warunkiem jest rachunek 
sumienia. W tej części należy swoje życie 
od ostatniej ważnej spowiedzi „obejrzeć” 
jak seans filmowy, – ale ze świadomością, 
że jest przy mnie Bóg. Nie chodzi tutaj 

o retrospekcję psychologiczną, ale o do-
strzeżenie swoich grzechów w perspekty-
wie Bożego przebaczenia. Można to uczynić 
kilkoma sposobami: za pomocą Dziesięciu 
przykazań; według cnót boskich (wiara 
– moje odniesienie do Boga; nadzieja, 
– komu ufam; miłość – jak się przeradza 
w czyn?); cnót kardynalnych (roztropność, 
męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość). 

Można też sko-
rzystać z gotowych rachunków sumienia 
(książeczka, Internet, różne broszurki). 
Osoby, które dobrze znają Pismo Świę-
te mogą sobie zrobić rachunek sumienia 
na Jego podstawie. W rachunku sumienia 
należy też podziękować Bogu za wszelkie 
dobro, jakie udało nam się wykonać z Jego 
pomocą. 

Drugim punktem tej modlitwy jest żal 
za grzechy. Jest to wewnętrzny smutek 
z powodu popełnionych win. W żalu powin-
niśmy przede wszystkim myśleć o Bogu. 
Gdy wypływa on z miłości do Boga, 

jest zwany żalem doskonałym. Gdy żału-
jemy z lęku, albo z rozważania brzydoty 
grzechu, wtedy taki żal nazywa się ża-
lem niedoskonałym. Należy wystrzegać 
się użalania się nad samym sobą i swo-
ją niedoskonałością, gdyż taki rodzaj żalu 
nie uprawnia nas do przyjęcia rozgrzesze-
nia.

Kolejnym punktem zatrzymania w przy-
gotowaniu do spowiedzi jest mocne po-

stanowienie poprawy. Zwróćmy 
uwagę, że żal za grzechy nie za-
wsze musi wiązać się z posta-
nowieniem poprawy. Człowiek 
może żałować, że coś ukradł, 
lecz chce kraść nadal. Niektó-
rym ludziom ten warunek może 
wydawać się dziwny, gdyż nieco 
zniechęca do częstego przystępo-
wania do spowiedzi. Ludzie mó-
wią:, po co mam chodzić do spo-
wiedzi, jak i tak za chwilę zgrze-
szę. Inni zaś powiedzą, że prze-
cież nie grzeszą. Wynika to czę-
sto z niezrozumienia tego etapu 
przygotowania się do sakramentu 
pokuty i pojednania. Upodabnianie 
się i zmierzanie do miłości, którą 
jest Bóg, jest dla człowieka drogą 
bez końca. Źródłem miłości jest tyl-
ko Bóg, a człowiek nie może powie-
dzieć, że jest bogiem, czyli samą 
miłością i w związku z tym nie grze-
szy. Zranienia po grzechu pierwo-

rodnym pozostają w człowieku, i człowiek 
jest podatny na grzech.Potrzebna jest  tu-
taj świadomość, że z mojej strony chcę 
zrobić wszystko, co jest ode mnie zależne, 
abym na nowo nie popadł w grzech, – czy-
li odrzucanie pokus i okoliczności, zmiana 
stylu życia, modlitwa, oddanie i zaufanie 
Bogu. Tak jak żal za grzechy dotyczył prze-
szłości, tak postanowienie będzie dotyczy-
ło przyszłości. W tym momencie modlitwy 
należy odrzucić wszelkie możliwe grzechy 
ciężkie, które popełniamy, jak również uni-
kanie okazji do grzechu, – czyli jeśli ktoś 

ks. Marcin Ćmil
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wie, że po spotkaniu się z daną osobą się-
gnie po alkohol i upije się do nieprzytom-
ności, to trzeba się tego w tym momencie 
wyrzec. Świadome pozostawienie sobie 
furtki na grzech ciężki, jak również plan 
powrotu do grzechu ciężkiego uniemożli-
wiają penitentowi (osoba, która się spo-
wiada) przyjęcie tego Bożego daru, jakim 
jest przebaczenie. Przecież zapewnienie 
męża, że kocha swą żonę ze wszystkich sił 
jest wielkim kłamstwem, brakiem szcze-
rości i zaprzeczeniem miłości, jeśli on sam 
wie, że jutro jest na konkretną godzinę 
umówiony z kochanką, by zdradzić żonę. 
Tę relację męża do żony można przełożyć 
na relację naszą do Boga, aby lepiej zro-
zumieć ten etap przygotowania. 

Gdy już lepiej poznaliśmy siebie, za-
pewniliśmy Boga, że Go kochamy, prze-
prosiliśmy Go i obiecaliśmy poprawę, czas 
na przystąpienie do konfesjonału. Nie wol-
no traktować tego świętego miejsca jak 
gabinetu psychoterapeutycznego. Mimo, 
że spowiedź ma pewne tego aspekty, 
to jednak najważniejsze jest w tym mo-
mencie spotkanie się z żywym i prawdzi-
wym Bogiem, doświadczenie Jego prze-

baczającej miłości i otwarcie się na Jego 
łaskę. W spowiedzi należy obowiązkowo 
podać wszystkie grzechy ciężkie, ich liczbę 
i okoliczności. Niekiedy ludzie buntują się 
i złoszczą, gdy kapłan stawia pytania pro-
sząc o pewne wyjaśnienie i okoliczności. 
Nie wynika to jednak z jego ciekawości, 
lecz duszpasterskiego zatroskania, żeby 
dobrze moralnie ocenić daną sytuację 
i we współpracy z Duchem Świętym odpo-
wiednio dopomóc zerwać z grzechem. Wy-
znanie przez penitenta grzechu kradzieży 
jeszcze o niczym nie świadczy, bo mógł 
to być cukierek ukradziony ze sklepu, 
ale równie dobrze notoryczne włamywa-
nie się do starszych samotnych pań i kra-
dzież ich oszczędności. Wyznając swoje 
grzechy, dobrze jest pozbyć się swoiste-
go lęku:, „co ksiądz o mnie pomyśli”. Dla 
uspokojenia mogę powiedzieć, że ksiądz 
też jest grzesznikiem i też chodzi do spo-
wiedzi, a ludzkie grzechy się powtarzają 
i jeśli ktoś nie jest czynnym bioetykiem, 
to raczej nowego grzechu, „nie wyprodu-
kuje.”

Ostatnim warunkiem dobrej spowiedzi 
świętej jest zadośćuczynienie. Nie cho-

dzi tutaj tylko o odmówienie pokuty, 
ale także przywrócenie dóbr material-
nych i duchowych. Najczęściej mamy 
tutaj do czynienia ze zgorszeniem, któ-
re w miarę możliwości należy naprawić. 
Nie jest oczywiście możliwa pełna tego 
naprawa. Wystarczy, że ktoś będzie bu-
dził w swoim środowisku nadzieję i swoim 
przykładem wskazywał, że już jest lep-
szy. Jak podaje katechizm, należy od-
dać wszystko, co możliwe, aby naprawić 
bliźniemu szkodę (oddanie rzeczy ukra-
dzionych, przywrócenie dobrej sławy 
temu, kogo się oczerniło, wynagrodzenie 
krzywdy)

Konfesjonał jest pięknym miejscem 
otrzymywania daru Bożego pokoju. Idąc 
do spowiedzi pamiętajmy, że większa 
jest radość w niebie z jednego grzesz-
nika, który się nawrócił, niż z dziewięć-
dziesięciu dziewięciu sprawiedliwych.

 Zatem czekamy 7 dni w tygodniu 
od poniedziałku do soboty od 6:30 
do 8:30 i od 18:00 do 18:30, oraz w nie-
dziele podczas Mszy św. o 7:00, 8:30 
i 10:00, a także od 18:30 do 19:30.

FORMUŁA ROZGRZESZENIA
Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha 

Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam 
Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Powyższy fragment jest modlitwą, któ-
rą kapłan wypowiada nad osobą, któ-
ra przystąpiła do sakramentu spowiedzi 
i otrzymuje rozgrzeszenie. Jest to, zatem 
owo tajemnicze dla wielu szeptanie ka-
płana po udzieleniu nauki, które odradza 
nas ze śmierci do życia.

Gdy byłem na pierwszym roku w semi-
narium, przyjechał do nas na dzień sku-
pienia ks. dr Zbigniew Sujkowski wielo-
letni ojciec duchowny poznańskiego se-
minarium. Wtedy bardzo pięknie wyjaśnił 
nam te jakże ważne dla życia duchowego 
człowieka powyższe słowa zwane absolu-
cją. Postaram się, zatem nieco odtworzyć 
i przybliżyć tę bogatą treść, jaką niesie 
ta modlitwa spowiednika.

Bóg Ojciec miłosierdzia – On nas 
szukał, znalazł, zobaczył w nas to, co do-

bre. Dostrzegł też naszą nieudolność.
Pojednał świat ze sobą – Ile razy 

chodzimy rozdarci? Grzech zabiera nam 
wewnętrzną wolność. Rozdarcie człowie-
ka zawsze boli, i właśnie wtedy przycho-
dzi do nas Ojciec Miłosierdzia. Gdy czło-
wiek chodzi wewnętrznie rozdarty, wtedy 
rozsiewa to rozdarcie naokoło. 

Przez śmierć i zmartwychwstanie 
swojego Syna – Mamy Jezusa do dys-
pozycji. Ojciec dał nam Syna i to wszyst-
ko dokonuje się przez Niego. Każda nasza 
spowiedź odbywa się dzięki Niemu.

I zesłał Ducha Świętego na odpusz-
czenie grzechów – Rzadko spowiedź 
łączy się z Duchem Świętym, a On ma 
w niej swoje specjalne działanie. Dopo-
maga nam nie tylko w rachunku sumienia 
i umocnieniu w dobrym, ale jest sprawcą 

rozgrzeszenia. Duch Święty przez ten sa-
krament zamieszkuje w nas.

Niech ci udzieli przebaczenia i po-
koju – Odtąd mój grzech już nie istnieje. 
Bóg nigdy do niego już nie powróci, aby 
nas z niego sądzić. Sąd już jest wydany 
w momencie rozgrzeszenia. Mogą ist-
nieć złe skutki grzechu, ale moja dusza 
jest już czysta. Już nie chodzę z rozdar-
ciem, jestem pojednany i żyję w pokoju. 
Zupełnie inaczej chodzi się po świecie, 
gdy ma się w sercu pokój. 

Przez posługę Kościoła – W moim 
rozgrzeszeniu wszyscy biorą udział: moi 
rodzice, mój kolega, koleżanka, ksiądz.

I ja odpuszczam... – Spełnia się 
to wszystko, co zostało już zostało omó-
wione powyżej.

ks. Marcin Ćmil
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Spowiedź jako pojednanie z 
Bogiem, Kościołem, drugim 
człowiekiem i samym sobą…

Basia, Monika, Ewelina, Anna

 Sakrament Pokuty, będący niezwy-
kłym spotkaniem człowieka z miłosier-
nym Bogiem, nazywany jest również Sa-
kramentem Pojednania. Wszyscy, któ-
rzy przystępują do Sakramentu Pokuty 
otrzymują przebaczenie zniewag wyrzą-
dzonych Bogu. Z nieszczęścia grzechu 
ratuje Nas miłość Boża, która zawsze 
wychodzi naprzeciw człowiekowi. Rów-
nocześnie możemy pojednać się z Ko-
ściołem, któremu grzesząc zadaliśmy 
ranę, a który przyczynia się do Naszego 
nawrócenia miłością, przykładem i mo-
dlitwą. Sakrament Pokuty oznacza nasz 

powrót do Boga – pojednanie, uwol-
nienie się z grzesznej przeszłości 

i umocnienie na drodze świę-
tości. Ma on tę wyższość, 

że równocześnie 

oddaje nasze pojednanie się z Bogiem, 
Kościołem, z samym sobą i z naszy-
mi bliźnimi. Przypomina nam również, 
że naszą czynność pokutną wyprzedza 
długie, cierpliwe oczekiwanie Ojca, go-
towego przyjąć swoje dziecko z otwar-
tymi ramionami. Bóg chce pojednać 
ze Sobą swoje dziecko. Spowiadać się 
to wyznawać niewyczerpalną głębie Bo-
żego miłosierdzia i Jego niezmierzoną 
radość z naszego powrotu. Najważniej-
szą rzeczą, jaką przynosimy do spowie-
dzi, jest Nasze serce, już przemienione 
przez łaskę, ożywione pragnieniem po-
jednania się z Bogiem, z samym sobą 
i z innymi. Wyznanie grzechów, spo-
wiedź, są jedynie zewnętrznymi prze-
jawami tego wewnętrznego pragnienia 
przemiany. Serce przepełnia skrucha 
i żal za grzechy, podziw dla miłosierdzia 
Bożego i postanowienie podjęcia trudu 

przemiany. Kiedy się spowiada-
my, nie podejmujemy po-

stanowienia, że już nig-
dy nie będziemy 

się spowiadać, 
p o n i e w a ż 
nie możemy 
być pewni, 

że nie będziemy 
już grzeszyć. 

P r z e c iwn i e , 
znając naszą 

l u d z -

ką słabość przewidujemy, że może ona 
Nas znów doprowadzić do kolejnego 
upadku. Nasz charakter i nasze słabo-
ści, pozostają przecież, niestety wciąż 
te same. Spowiedź wymaga dalszego 
procesu oczyszczenia i pracy nad sobą, 
a przede wszystkim współpracy z Bo-
giem. Po spowiedzi wyruszamy zatem 
z odnowionym sercem naprzeciw trud-
nościom codziennego życia. Każdy z nas 
jest człowiekiem grzesznym, dlatego 
każdego dnia powinniśmy na nowo po-
dejmować decyzje o powrocie do Boga. 
Nikt z Nas nie jest bez grzechu i dlate-
go każdy z Nas potrzebuje nawrócenia, 
a co za tym idzie pojednania z Bogiem. 
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Aby zrozumieć wspólnotowy wymiar 
sakramentu pojednania trzeba sięgnąć 
do początków Kościoła. Od początku Ko-
ściół był ciałem, które pokazywało światu 
moc zmartwychwstania Chrystusa. Za-
tem, jeżeli jeden z jego członków popeł-
nia jakiś grzech, tzn. wypiera się Jezusa 
Chrystusa, wyrządza zło całej ludzkości, 
ponieważ nie ukazuje już ludzkości zba-
wienia, które wyraża się w Ko-
ściele. Dlatego pierwszą reakcją 
w obliczu tego, który popełnił ja-
kiś poważny grzech, jest poddanie 
go ekskomunice. Wykluczenie kogoś 
ze wspólnoty było tu pojmowane, jako 
dar, jako przysługa mająca ułatwić 
nawrócenie. Bo każdy grzech posiada 
wymiar społeczny, a nie tylko indywi-
dualny, a zatem obraża całą wspólnotę, 
Kościół, który jest sakramentem zba-
wienia dla świata. 

W pierwszych wiekach pojednanie 
chrześcijan, którzy popełnili po chrzcie 
szczególnie ciężkie grzechy (np. bał-
wochwalstwo, zabójstwo czy cudzołó-
stwo), było związane z bardzo surową 
dyscypliną, wymagającą od penitentów 
odbycia publicznej pokuty za grzechy, 
często trwającej długie lata, zanim 
otrzymali dar pojednania. W VII wieku, 
pod wpływem tradycji monastycznej 
Wschodu, misjonarze irlandzcy przynie-
śli do Europy kontynentalnej „prywatną” 
praktykę pokuty, która nie wymagała 
publicznego ani długotrwałego pełnie-
nia dzieł pokutnych przed uzyskaniem 
pojednania z Kościołem. Od tego czasu 
sakrament urzeczywistnia się w sposób 
bardziej dyskretny miedzy penitentem 
a kapłanem.

Grzech rujnuje plan zba-
wienia, który Bóg powziął 
względem świata, a którym 
jest Kościół. W tym sensie 
chrześcijanin, który grzeszy, 
grzeszy zawsze przeciwko Kościołowi. 

Dzisiejszy kryzys spowiedzi wyrasta 
z indywidualistycznego ujęcia grzechu. 
Jeżeli o grzechu mamy pojęcie bar-
dzo indywidualistyczne, „ j a 
i Bóg”, to, dlaczego po-
środku ma być inna 
osoba? Trudność 
ta wynika stąd, 
że zniknął 

wymiar wspólnoty, która 
jest podstawowym ele-
mentem pokuty. 

W momencie spowie-
dzi najczęściej myślimy 
o oczyszczeniu siebie sa-
mych, ponieważ uczynili-

śmy ze spowiedzi bardzo 
ważny akt religijności na-
turalnej, w tym sensie, 
że tym, o co nam głów-

nie chodzi, jest spokój 
naszego sumienia. Gdy się 
spowiadamy czy naprawdę 
myślimy o naszym grzechu, 
że on niszczy wspólnotę, 

Kościół, innych ludzi? 
W pierwotnym Kościele, 

kiedy dany grzesznik prze-
szedł już całą długą drogę po-

kuty i dał wystarczające znaki 
nawrócenia, w Wielki Czwartek, 
biskup, albo prezbiter, głowa 
wspólnoty, wprowadzał go po-
nownie do jedności z Kościo-
łem, do zgromadzenia. W tej 
sytuacji widać doskonale, jak 
biskup albo kapłan reprezen-
tują wspólnotę w tym znaku 
przyjmowania na nowo brata, 
potwierdzając jego wewnętrz-
ne nawrócenie. 

Po soborze Watykańskim II 
celebracja sakramentu pokuty 
została odnowiona, nowy ry-
tuał Obrzędu Pokuty zmierza 
do odzyskania niektórych ele-

mentów jak np. zgromadze-
nie, słuchanie Słowa Bożego, 

pocałunek pokoju, itp. To wszyst-
ko może się dokonywać, gdy sakra-

ment pojednania udzielany jest w ramach 
nabożeństwa, liturgii pokutnej a nie tylko 
indywidualnie.

Sakrament pojednania  
– wymiar wspólnotowy

Ks. Jarosław Grelka
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Barbara Szcześniak

BO MIŁOść wIęKSZA NIż GRZEch

„Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał.” /J 3, 16/

Bóg umiłował człowieka, a Jego Mi-
łość do nas jest niepojęta, niewyobra-
żalna, bezwarunkowa i wieczna. Im le-
piej poznajemy Boga i Jego wolę, tym 
bardziej odkrywamy prawdę o grzechu. 
Bóg jest naszym Ojcem, pragnie na-
szego dobra i szczęścia, a my na Jego 
Miłość odpowiadamy naszym nieposłu-
szeństwem. Grzech prowadzi do odrzu-
cenia Bożej Miłości, 
do zerwania przy-
jaźni z Nim, do bun-
tu przeciw Niemu 
i zejścia z Bożych 
dróg. Boża Miłość 
nas zadziwia, za-
skakuje, a nawet 
szokuje. Na kartach 
Pisma Świętego 
ustawicznie pojawia 
się temat ludzkiej 
słabości i niewier-
ności oraz Bożego 
Miłosierdzia. Zbaw-
czy dialog Boga 
z ludźmi to pasmo 
Bożej wierności 
i ludzkiej niewierno-
ści. Streszczeniem 
dramatu zbawienia 
są spotkania Jezu-
sa z grzesznikami, 
w których Boża 
Miłość i Miłosier-
dzie odnoszą zwy-
cięstwo. Ile otuchy 
i nadziei budzi się 
w naszych sercach, 
gdy rozważamy owe 
spotkania słabych, 
ułomnych i grzesznych ludzi z Boskim 
Zbawicielem. 

Bezgraniczną Miłość Boga poznaliśmy 
najpełniej w Jego Synu – Jezusie Chry-
stusie i w Jego życiu, nauce i działa-
niu a przede wszystkim w Jego męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu.
Jedną z najpiękniejszych przypowie-

ści Jezusa, zawartych na kartach Ewan-
gelii jest przypowieść o miłosiernym 
Ojcu /Łk 15, 11-32/. Bohaterem pierw-
szej części przypowieści jest młodszy 
syn, natomiast części drugiej starszy. 
Jest to zatem przypowieść o dwóch 
marnotrawnych synach, bo kiedy oj-

ciec odnajduje młodszego, gubi mu się 
starszy. Bohaterem całej przypowieści 
nie jest jednak żaden z synów lecz oj-
ciec, a w jego osobie Ojciec niebieski. 
Szczególna uwaga skupiona jest na po-
stępowaniu ojca wobec młodszego syna 

– szata, pierścień, obuwie, utuczone 
cielę, święto w dzień roboczy, muzy-
ka, a przede wszystkim przebaczenie. 
Zauważamy hojność Ojca ponad miarę, 
szaleństwo – w przebaczaniu, w łasce, 
w miłości. On nie żałuje nam swoich 
darów – a my je marnotrawimy. Nie ma 
takiej sytuacji w życiu, takiego grzechu, 
upadku, z którego miłosierdzie Boże 

nie mogłoby czło-
wieka podnieść. 
Ale nic na siłę, 
nie wbrew ludzkiej 
wolności.

Wpaść w Boże 
ramiona – to nasza 
najlepsza odpo-
wiedź. Rozpoznać 
siebie w młod-
szym i starszym 
synu równocze-
śnie – bo obaj po-
trzebują miłosier-
dzia. Przyjąć mi-
łosierdzie, miłość, 
przebaczenie, aby 
móc obdarzać in-
nych, przebaczać, 
zaufać ludziom, 
widzieć w każdym 
z nich bliźniego. 

Niech każda 
spowiedź będzie 
spotkaniem z mi-
łosiernym Ojcem, 
który wychodzi 
nam naprzeciw 
i wypatruje nas 
z miłością. Który 
nie czeka po to, 

żeby nas potępić, ale po to, aby wziąć 
w ramiona, ucałować, przywrócić god-
ność dziecka Bożego, obdarzyć nas 
z zadziwiającą hojnością przebacze-
niem i łaską – bo Jego Miłość jest więk-
sza niż mój grzech. 
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Dlatego, że tak naucza Święty Kościół 
Katolicki – Matka nasza. Taka odpowiedź 
już w zupełności powinna wystarczyć, 
ponieważ jako wierni tej wspólnoty po-
winniśmy ufać Kościołowi i słuchać Ko-
ścioła. Pojawiają się jednak wątpliwości, 
które pojawiać się mogą, a nawet po-
winny, bo świadczy to o tym, że myśli-
my.

Wielu teologów mówi, że największym 
zwycięstwem szatana w XX wieku, było 
to, że ludzie przestali w niego wierzyć. 
Szatan – jak to kiedyś powiedział Ks. 
Kan. W. Raczkowski – nie jest pojęciem 
archiwalnym!!! On istnieje!!! Patrząc 
na początek XXI wieku można stwier-
dzić, że kolejnymi zwycięstwem szata-
na jest to, że człowiek przestaje zginać 
kolana przed swym Zbawcą i w swym 
braku pokory nie chce wyznać grzechów 
przy kratkach konfesjonału. 

Brak zginania kolan, czyli nie przyklę-
kanie przed Jezusem ukrytym w Naj-
świętszym Sakramencie, czy to w mon-
strancji, czy tabernakulum. Ojcowie Ko-
ścioła już w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa mówili, że tylko diabeł nie ma 
kolan! 

Z braku zginania kolan, wypływa 
następny brak – brak pokory. Myślę, 
że to właśnie tu należy szukać powo-
du, dlaczego ostatnio tyle ludzi mówi, 
że nie chce spowiadać się w konfesjo-
nale. Bardzo często przytaczanym ar-
gumentem jest:,  bo na Zachodzie…, 
bo tam jest tak, że się siada w ławce 
i się wyznaje grzechy…, bo tam… I takie 
bzdury, bez potwierdzenia się powta-
rza. Jeżeli mówimy o braku spowiedzi 
„usznej” na Zachodzie to jedyna taka 
możliwość jest we wspólnotach odłączo-
nych od Kościoła Katolickiego. Wierni 
Kościoła Katolickiego Obrządku Łaciń-
skiego podlegają Kodeksowi Prawa Ka-
nonicznego z roku 1983. A więc obowią-
zuje on zarówno w Polsce jak i krajach 

Afryki, Ameryki, Azji czy też szeroko 
pojętym Zachodzie… Obowiązuje wszę-
dzie tam gdzie wierni trwają w jedno-
ści z Biskupem Rzymu w Obrządku Ła-
cińskim, wierni Kościołów Wschodnich 
utrzymujący jedność z Papieżem mają 
swój Kodeks – Kodeks Kanonów Kościo-
łów Wschodnich. 

Przytoczę teraz kilka kanonów z Ko-
deksu Prawa Kanonicznego.

Kan. 960 - Indywidualna i integralna 
spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią 
jedyny zwyczajny sposób, przez który 
wierny, świadomy grzechu ciężkiego, 
dostępuje pojednania z Bogiem i Ko-
ściołem. Jedynie niemożliwość fizyczna 
lub moralna zwalnia od takiej spowie-
dzi. W takim wypadku pojednanie może 
się dokonać również innymi sposoba-
mi. 

Inne sposoby np. absolucja – odpusz-
czenie grzechów bez spowiedzi w razie 
zagrożenia życia. Papież Jan Paweł II 
w swoim nauczaniu wskazał, że jeże-
li czas zagrożenia życia minie należy 
udać się do spowiedzi. 

Kan. 964 –
§ 1. Miejscem właściwym przyjmowa-

nia spowiedzi jest kościół lub kaplica.
§ 2. Co do konfesjonału, powin-

ny być ustano-
wione normy 
przez Konferen-
cję Episkopatu, 
z tym wszakże 
zastrzeżeniem, 
aby zawsze były 
w miejscu wi-
docznym konfe-
sjonały zaopa-
trzone w kratę 
między peniten-
tem i spowiedni-
kiem, aby wierni 

mogli z nich swobodnie korzystać, gdy 
tego pragną.

§ 3. Spowiedzi nie należy przyjmo-
wać poza konfesjonałem, z wyjątkiem 
uzasadnionej przyczyny.

Te kanony jasno ukazują jak powinna 
wyglądać spowiedź w Kościele Katolic-
kim. Spowiedź w konfesjonale przed 
kapłanem, który jest in persona Christi 
– w osobie Chrystusa, ma swoje korze-
nie w Piśmie Świętym. W Ewangelii wg 
św. Jana czytamy:  A Jezus znowu rzekł 
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego!  Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane». (J 20, 21-23) Powyższe słowa 
Jezusa skierowane do Apostołów dały 
władzę nad odpuszczaniem grzechów 
pierwszym biskupom, kapłanom i tak 
jest do dnia dzisiejszego.

Na zakończenie tych kilku myśli 
o spowiedzi, które stanowią jedynie 
kompendium nauki Kościoła, przyto-
czę 2 fragmenty z twórczości wielkiego 
polskiego poety – Adama Mickiewicza. 
Fragmenty, które naprawdę dają dużo 
do myślenia i uświadamiają naszą sła-
bość, grzeszność i głupotę, a także 
wielkość łaski spowiedzi…

Dlaczego na ucho?

Nieźle to jest być śmiesznym, żartowano z panów,
Z mędrców, z wodzów, z poetów, z lekarzy, z kapłanów;

Wszystkich na śmiech wystawił dowcipek ucieszny,
Prócz jednego szatana. On jeden nieśmieszny.

Grzech, choćby najsilniejszy, skoro wydrzesz z łona,
Natychmiast przed oczyma spowiednika skona.
Jak drzewo, gdy mu ziemię obedrzesz z korzeni,
Choć silne, wkrótce uschnie od słońca promieni.

Michał Mikołajczak
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Rafał Regulski

Klucze do nieba
Pan Jezus poprzez francuską mistyczkę św. 

Małgorzatę Marię Alacoque dał nam proste 
rozwiązanie jak lepiej żyć i trafić po śmierci 
do nieba.

Tym rozwiązaniem jest chęć spotkania 
z Nim. To jest na miarę naszych możliwości 
– potrzeba tylko naszych chęci.

Czy ja tak naprawdę mam nieodparte pra-
gnienie życia razem z Panem Jezusem?

On puka do naszego serca, ale otworzyć 
je możemy tylko my sami.

 Nasze serca można otworzyć tylko z jego 
wnętrza.

Czy moje serce jest tak naprawdę otwarte 
na Niego?

Na Jego Łaski i Miłosierdzie, którymi  chce 
nas obdarzyć?

Otwierając własne serce, spotykając się 
z Nim w sakramencie pojednania, zanurzając 
się w Bożym Miłosierdziu, otrzymując daro-

wanie swoich grzechów, zaniedbań i przewi-
nień dotykasz… NIEBA. 

Możesz skakać i cieszyć się, bo znowu Je-
zus jest Twoim NAJWIĘKSZYM PRZYJACIE-
LEM. On zawsze był przy Tobie, był blisko, 
ale Ty zapatrzony we własny egoizm i pychę 
nie byłeś w stanie Go dostrzec.

Zyskując przebaczenie w sakramencie po-
kuty-znów szeroko otwierasz oczy i widzisz 
to, co było przez Twoje grzechy zakryte.

Pan Jezus św. Małgorzacie polecił, aby 
przekazała światu Jego przesłanie, które 
w prosty do przyjęcia sposób można sformu-
łować:

Kto odprawi 9 pierwszych piątków mie-
siąca jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz 
pójdzie do nieba!

Przez kolejnych, dziewięć pierwszych piąt-
ków w stanie łaski uświęcającej przyjąć Pana 
Jezusa w Komunii Świętej, aby wynagrodzić 

Mu heroizm Jego wielkiej Miłości względem 
nas niegodnych.

Narodzić się już tu na ziemi dla nieba.
Czy stać Cię na to? Niebo jest w zasięgu 

naszych możliwości- tylko czy chcemy tam 
naprawdę trafić?

Każda spowiedź odprawiona godnie i po-
bożnie tam nas przybliża.

Jak wielką radość i ulgę odczuwa nasze 
serce, kiedy na nowo otwiera się na Boga. 
Można skacząc z radości wznieść się wysoko 
i zajrzeć przez „dziurkę” do nieba. By się tam 
dostać potrzebujesz ten niesamowity KLUCZ, 
który jest w zasięgu Twojej ręki.

Sięgnij po niego, a będziesz szczęśliwy. 
Wiem, bo sprawdziłam. Usłyszałam dzi-

siaj:
„Pan odpuścił ci, twoje grzechy”.
Jestem bardzo szczęśliwa.
 Bądź i Ty.

Iwona Tomaszewska

Ciekawe, który ksiądz siedzi w tym kon-
fesjonale? Znam go czy nie? Albo raczej 
– czy on mnie zna? Czy mnie skojarzy? 
Może lepiej, abyśmy się nie znali? Może 
lepiej, żeby mnie nie rozpoznał? Może 
zajdę do konfesjonału z takiej strony, 
żeby nie widział mojej twarzy? No tak, 
ale jeśli z ciekawości spojrzy mi prosto 
w twarz? Ciekawe, czy takiego księdza 
korci, żeby sprawdzić, kto mu właśnie 
sączy do ucha swe występki…  I ciekawe, 
czy przez te kratki widać twarz dokład-
nie, czy nie? Ja widzę księdza dokładnie, 
no ale ja mam trochę czasu, by popa-

trzeć. A taki ksiądz raczej patrzy przed 
siebie. Albo tak po skosie w dół… Albo 
w ogóle kryje twarz w dłoni… Ja bym też 
chyba krył – na jego miejscu. Tyle bru-
dów i niegodziwości ludzkich chłonąć… 
I jeszcze zmierzyć to pokutą… I rozgrze-
szyć - czyli wybaczyć…  

Ciekawe, czy ksiądz w tym konfesjo-
nale  wypytuje szczegółowo o grzechy… 
Jeśli tak, to po co? Dla właściwej oceny 
występku, czy ze zwykłej ludzkiej cieka-
wości? Wszak ksiądz też człowiek…  Też 
może go ciekawość zżerać… To ważne, 

bo przecież klęczący przy konfesjona-
le człowiek powierza kapłanowi cząst-
kę siebie. I to przecież tę brudniejszą, 
tę podlejszą, tę gorszą swoją twarz czło-
wiek przy konfesjonale ujawnia. Twarz, 
do której na co dzień by się przyznawać 
nie chciał…  Więc jeśli już ugiął kolana 
przed spowiednikiem – to czy jest szcze-
ry? Czy nie ulega pokusie przemilczenia 
tego i owego? 

Dobra spowiedź wymaga wiary. Także 
wiary w… człowieka. 

wIARA
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Poznając życiorysy świętych dowiadujemy 
się nieraz, że uważali się oni za największych 
grzeszników. Rodzi się pytanie:, dlaczego tak 
o sobie myśleli ? Przecież wydawać by się 
mogło, że prawie wcale nie potrzebowali sa-
kramentu pokuty… Takie sytuacje prowokują 
do myślenia. W pierwszej chwili może nam 
się wydać, że święci byli niezdrowo prze-
czuleni i znajdowali jakieś wyimaginowane 
winy lub też ich deklaracje stanowiły tylko 
wyraz fałszywej skromności. Mogą pojawić 
się także inne odpowiedzi np., że to my, „nie-
święci” nie rozumiemy dobrze zasad wyzna-
wanej religii. Chodzi tu jednak o coś innego. 
Chrześcijaństwo to nie obsesja na punkcie 
bezgrzeszności-głównym zadaniem ucznia 
Chrystusa jest głoszenie Ewangelii i czynienie 
dobra. Człowiek, choć powinien unikać grze-
chów, z racji swej natury nie jest w stanie 
osiągnąć na ziemi pełnej doskonałości. Mimo 
to zawsze pozostaje Chrystus- znak, latarnia 
morska, prowadzący nas do nieziszczalne-
go ideału. Wiedzieli o tym święci-ich żarliwa 
pokuta pokazuje po prostu, iż byli w pełni 
świadomi swego człowieczeństwa oraz zada-
nia, jakie przed nimi postawił Bóg. Tak, więc 
postawa świętych nie powinna napełniać nas 
zniechęceniem, lecz nadzieją. W działaniu 
świętych możemy zauważyć swego rodza-
ju teocentryzm, zgodny z zasadami chrze-
ścijaństwa. Postępowali oni w taki czy inny 
sposób nie, dlatego by doskonalić się dla sa-
mych siebie („egocentrycznie”), by chodzić 
w aurze wiecznego samozadowolenia, chwa-
ły i czystości duchowej. Kierowało nimi raczej 
przykazanie miłości- będziesz miłował Pana 
Boga swego i swojego bliźniego. Dążyli ciągle 
do miłości i swe przewinienia dostrzegali wła-
śnie z tej perspektywy. To chroniło ich przed 
popadaniem w różne skrajności jak pusta 
dewocja, faryzeizm czy uważanie spowiedzi 
za sakrament niepotrzebny. Byli pokorni wo-
bec Boga i nie zapominali o swej grzesznej, 
ludzkiej naturze.

Paradoks świętych ŚWIĘTY AUGUSTYN

Św. Augustyn urodził się w 354 r. w Taga-
ście, rodzinie średniozamożnej. Jego ojciec 
(Patrycjusz) był poganinem, a matka (Mo-
nika) była chrześcijanką. W 371 r. rodzice 
wysyłają go do Kartaginy na naukę retoryki. 
Tam poznał kobietę (nie znamy jej imienia). 
W tym roku umiera jego ojciec.

Później ulega wpływom manichejczyków. 
Po czym zaczął pisać swoje pierwsze dzie-
ła, które były filozoficzne a w których chce 
pogodzić filozofię grecką z doktryną ruchu 
manichejskiego. Zawiera także znajomość 
ze słynnym bp. Manichejskim Faustusem. 
Prowadził spory z matką. Dzięki temu wy-
jechał z rodzinnego miasta. Przybył do Rzy-
mu, by założyć szkołę retoryki. Następnie 
zapoznaję się ze słynnym Symmadusem 
i ten wysyła Augustyna do Mediolanu. Tam 
też odwiedza biskupa Ambrożego. Prowadzi 
filozoficzne dysputy z przyjaciółmi. Nie uda-
je się mu założyć filozoficznej wspólnoty eg-
zystencji. Trzeba tutaj dodać, że jego matka 
bardzo cierpi z tego powodu.

Następnie czyta dzieła filozoficzne pla-
tońskie jak i neoplatońskie, które zostały 
przełożone z greki na łacinę prze Gajusza 
Mariusza Wiktoryna i to właśnie naprowadza 
go do studiowania Pisma Świętego. Wyjeż-
dża na wieś, aby nabrać sił oraz przygotować 
się do przyjęcia sakramentu chrztu. Tam też 
zaczyna pisać swoje dzieło Soliloquia. Prze-
żył tam również doświadczenie duchowe. 
Mianowicie w ogrodzie usłyszał głos dziecka, 
które wołało weź to i czytaj! (tolle et lege!). 
I otworzył Biblię na fragmencie Rz13,13-14 
o zaniechaniu uczt i rozpusty oraz przyoble-
czeniu się w Chrystusa. To przeżycie zmie-
niło jego życie. Jego matka bardzo długo się 
modliła, aby Jej syn się nawrócił. W Tagaście 
wraz z przyjaciółmi zakłada wspólnotę au-
gustiańską. W 396 roku zostaje bp Hippony. 
W  28 sierpnia 430 roku umiera z powodu  
silnej gorączki. 

ŚWIĘTY PIO 
 
Syn Grazio Mario Forgione i Marii Gius-

seppa de Nunzio Forgione. Urodził się 25 
maja 1887 r. w Petrelcinie. Rodzice praco-
wali, jako chłopi. Na chrzcie dano mu imię 
Franciszek. Już w wieku 5 lat podjął de-
cyzję, że odda się  Bogu i zaczął zadawać 
sobie pokutę. Rodzina Franciszka  uczęsz-
czała codziennie na Mszę Św. oraz co-
dziennie wieczorem odmawiali Różaniec. 
Rodzice jego znali Pismo Święte, pomimo, 
że byli analfabetami. W wieku dojrzewania 
Franciszek doświadczył wizji i ekstazy.

 W wieku 15 lat rozpoczął nowicjat 
w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów 
w Marcone. Otrzymał habit franciszkański 
i przyjął imię Pio. 27 stycznia 1907r złożył 
śluby zakonne. Pio był nauczycielem w se-
minarium i przewodnikiem duchowym. Zo-
stał wezwany do wojska, ale z poważnych 
powodów zdrowotnych został zwolniony. 
Wtedy został przydzielony do parafii Matki 
Bożej Anielskiej w Petrelcinie. Tutaj wła-
śnie stawał się bardzo znany, dzięki cu-
dom, których dokonywał. Jako przewodnik 
duchowy wskazywał na 5 zasad wzrostu 
duchowego:, co tygodniowa spowiedź, co-
dzienne przyjmowanie Komunii Świętej, 
Lectio Divina, medytacje oraz rachunek 
sumienia. Często także odpowiadał swoim 
powiedzeniem: Módl się, wierz i nie martw 
się. Wierzył, że miłość Boga była niero-
zerwalnie związana z cierpieniem. Warto 
dodać, że Pio miał wiele darów od Boga 
np. stygmaty i zdolność  bilokacji.  Trze-
ba tu także wspomnieć, że o. Pio bardzo 
długimi godzinami spowiadał. Określono 
Go mianem „niewolnika konfesjonału”. Pe-
nitenci ustawiali się, by godzinami oczeki-
wać na spowiedź u niezwykłego spowied-
nika.

Warto wspomnieć, że w Kolegiacie znaj-
dują się relikwie o. Pio, które w czasie na-
bożeństwa fatimskiego można uczcić.

Katarzyna BarczakKrzysztof Joachimiak



 2.01.2011r.-Po Mszy Św. o 10.30 dzieci śpiewały kolędy przy żłobku.
Tego samego dnia odbył się koncert Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych 

Grandioso Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Kwintet zaśpiewał nam 
profesjonalnie kolędy, a do śpiewu niektórych zapraszał wiernych zgromadzonych na 
koncercie.

 6.01.2011r.-W Święto Trzech Króli 
– na Mszy Św. dla dzieci poświęcono 
książeczki dzieciom klas II.

Po Eucharystii wieczornej tego dnia gościł 
u nas Kwartet Śpiewaków z Poznania, 
który śpiewał kolędy i pieśni.

 2.01.2011r.-Po Mszy Św. o 10.30 dzieci śpiewały kolędy przy żłobku.
Tego samego dnia odbył się koncert Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych 

Grandioso Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Kwintet zaśpiewał nam 
profesjonalnie kolędy, a do śpiewu niektórych zapraszał wiernych zgromadzonych na 
koncercie.

 8.01.2011r.-odbyło się spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca i Odnowy 
w Duchu Świętym. Po przełamaniu się 
opłatkiem śpiewano kolędy.

 9.01.2011r.-Chór Kolegiacki pod 
opieką św. Cecylii uświetnił Mszę Św., a 
potem dał koncert kolęd.

 23.01.2011r. -gościliśmy w naszej 
parafii ks. Grzegorza Pawlaczyka –prezbitera wędrownego Drogi Neokatechumenalnej. 
Posługuje już 16 lat, był na Ukrainie, w Kazachstanie, Finlandii, a ostatnio przebywa w 
Rumunii. Ksiądz przekazał nam swoje świadectwo wiary oraz świadectwo wiary ludzi 
spotykanych na swej drodze.

 2.02.2011r.- W święto Ofiarowania 
Pańskiego na Mszy Św. o 16.30 poświęcono 
świece dzieciom komunijnym.

Począwszy od 14 lutego – we wtorki i 
czwartki można pogłębić wiarę i rozwiać 
wątpliwości dotyczących religii słuchają 
katechez Drogi Neokatechumenalnej.

Bogusława Deiksler

AKtUAlNOścI U św. JóZEFA

P A R A F I A  P W .  Ś W .  J ó Z E F A 

 MINIStRANcKI 
PUchAR

Dnia 19 lutego (sobota) br. nasi ministranci 
z Gimnazjum rozegrali Archidiecezjalny Tur-
niej Ministrancki w piłkę nożną na obiekcie 
Posnanii w Poznaniu. Udało im się zwycię-
żyć dwa pierwsze spotkania 1: 0 z parafiami 
z Gostynia oraz z Wirów. Ostatnie spotkanie 
w grupie przegrali jednak z parafią Św. Rodzi-
ny kończąc fazę grupową na drugim miejscu. 
W półfinale spotkali się ze Św. Jakubem, jed-
nak zostali przez nich pokonani. W meczu o 3 
miejsce przyszło im walczyć z parafią Św. Ro-
dziny, gdzie tym razem zakończyli zmagania 
dopiero serią rzutów karnych, które wygrali 
4:3.  Każdy uczestnik otrzymał medal oraz 
puchar dla całej drużyny. Reprezentowali nas: 
Adam Deiksler, Bartosz Nowak, Jakub Ojcie-
szak, Maciej Ojcieszak, Łukasz Borowski, Se-
bastian Górski, Krzysztof Mikołajczak i Bartosz 
Buczma, których wspierali na trybunach opie-
kunowie- Michał Deiksler oraz ks. Przemysław 
Konieczny.

Gratulujemy medalowego miejsca!

Wszystkich czytelników  
„W świetle Kolegiaty”  

zapraszamy na Odpust ku czci św. Józefa  
w sobotę 19 marca 2011r. o godz. 18.30.

 
Zostanie on poprzedzony dwoma dniami 
refleksji i modlitwy prowadzonymi przez 

Diecezjalnego Egzorcystę,  
ks. kan. Leonarda Polocha:

- czwartek, 17 marca: Msze św.  
o godz. 9.00 i 18.30

- piątek, 18 marca: Msze św.  
o godz. 9.00 i 18.30

W piątek 18 marca nastąpi całodniowa ado-
racja Najświętszego Sakramentu.

Ks. dr Jacek Stępczak
Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa
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Bal rozpoczął się o godz. 11.00. dwóch 
rodziców przedstawiających Króla i Kró-
lową  w pięknych czerwonych szatach 
z koronami na głowie zasiadło na przy-
gotowanym tronie. Przed nimi wyłożo-
ny dywan z kolorowej bibuły, po którym 

wkraczały kolejno dzieci. Ich zadaniem 
było przedstawić się 

i opowiedzieć, za kogo się przebra-
ły i z jakiej to pochodzą bajki. Zadanie 
bardzo trudne zwłaszcza dla trzy latków, 
którym pomagali rodzice. Każde, więc  
z dzieci zostało mile przywitane przez 
Króla i Królową, a następnie otrzymało 
piękny kolorowy balonik, który był swo-
istym biletem wstępu na tę wyjątkową 
zabawę. Pomysłowości przy wyborze ko-
stiumów nikomu z rodziców nie brakowa-
ło. Po wspólnym przywitaniu Król i Królo-
wa rozpoczęli bal polonezem, i tu trzeba 
przyznać, że maluszki wspaniale sobie 
poradziły.  Rodzice z zadowoleniem przy-
glądali się tanecznym pląsom swoich uko-
chanych pociech, a niekiedy nawet sami 

dołączali się do wspólnej zabawy.   Było 
mnóstwo atrakcji m.in. konkursy, pyszne 
ciasteczka i wiele innych niespodzianek.  
Dzieci były zachwycone i z uśmiechem 
na twarzy wracały do domu. 
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P A R A F I A  P W .  N A J Ś W I Ę T S Z E G O 
S E R C A  J E Z U S A : 

Biedroneczki, muchomorki, piraci, arabki i wiele innych bajkowych postaci pojawiło się w środę (09 lutego) w pa-
rafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. Wszystko to za sprawą wyjątkowego balu karnawałowego, 
nad którym nawet czuwali rodzice.

Podczas ferii zimowych dzieci i mło-
dzież, swój czas spędzała w kinie Cinema 
City w Poznaniu. Pierwsza grupa 20 osób 
w tym Dzieci Maryi, a także kilka przed-
szkolaków - udała się w drugim tygodniu 

ferii w poniedziałek na film pt. “Opowieści 
z Narnii – Podróż Wędrowca do Świtu “ 
w  3D, zaś druga grupa – ministrantów 
z ks. wikariuszem Krystianem Sammle-
rem w środę na film pt. “ Sanctum” 3D. 

Oczywiście każda z grup tradycyjnie od-
wiedziła Mc Donalda - posiliwszy się ham-
burgerami i coca- colą, szczęśliwi wrócili 
do Środy.   

Kinowe dni 

Dnia 31 grudnia 2010 na salkach ka-
techetycznych w NSJ odbyła się zabawa 
sylwestrowa. Młodzież bawiła się fanta-
stycznie. Było bardzo miło i sympatycz-
nie. Dziękujemy ks. Krystianowi oraz 
wszystkim innym osobom, które przyczy-
niły się do świetnej zabawy.

Katarzyna Barczak

Sylwester 2011
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Musiałowski Piotr
Nowak Nikola Maria
Wróblewska Natalia
Możewska Marta Joanna
Zieliński Piotr
Kaniecki Stefan
Cieśla Michał
Mikołajewski Kacper Grzegorz

Waleryszek Emilia
Matuszewska Zofia
Sumelka Fanny Dorota Anastazja
Siwek Nikola
Ignaszewski Wojciech
Roszak Zuzanna
Kaczmarek Szymon

Robert Florian Skiba – Anna Kędziora
Mariusz Adam Ochowiak – Aneta Anna Stachowiak

Biuro parafialne będzie czynne w następujących godzinach:

-  poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00
-  wtorek od godz. 9.00 do 12.00
-  środa od godz. 15.00 do 18.00

-   w czwartek nieczynne
-  piątek od godz. 16.00 do 18.00
-  sobota od godz. 9.00 do 12.00

Telefon  61 285 36 31

w  K s i ę g a c h  z a p i s a n o

Zofia Wiatrowska zd. Rupla 22.12.2010r.
Urszula Wiesława Ławniczak 02.01.2011r.
Janina Renata Piasecka 01.01.2011r.
Henryk Migacz 01.01.2011r.
Joanna Kędziora zd. Kordus 10.01.2011r.
Lech Jan Remlajn 16.01.2011r.
Jan Kupczyn 15.01.2011r.

Janusz Makowski 20.01.2011r.
Grzegorz Włodarczak 21.01.2011r.
Maria Stefania Mikołajczak 04.02.2011r.
Hieronim Samson 07.02.2011r.
Jan Wojtysiak 13.02.2011r.
Pochanke Władysław 13.02.2011r.
Eugeniusz Filipiak 21.02.2011r.

o d e s z l i  d o  p a n a

    n o w i  p a r a f i a n i e

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych na długie lata wspólnego życia.

p r z y s i ę g a l i  s o b i e  p r z e d  b o g i e M

Maluchom życzymy, aby zdrowo rosły, a ich Rodzicom-gratulujemy!

wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

APEl 
OJcIEc JAN GóRA ZBIERA KlUcZE. OcZywIścIE NA lEDNIcę. 

KAżDy MOżE SIę wŁącZyć. 
O. Góra zachęca wszystkich do przy-

syłania kluczy. Mogą to być klucze stare, 
niepotrzebne od domu, piwnicy, bramy 
czy samochodu. Z tych kluczy powstanie 
na Lednicy pomnik zaufania, a jaki on bę-
dzie to wszystko zależy od tego ile klu-
czy zostanie zebranych. Gadżetami tego-

rocznej Lednicy będą nowiutkie kluczyki 
z napisem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” 
i „Tobie dam klucz do Królestwa Niebie-
skiego”. 

Do akcji zbierania kluczy włączył się 
Średzki Cech wraz z Kołem Rodzin Rze-
mieślniczych, organizatorów corocznej 

pielgrzymki na Lednicę Seniora we wrze-
śniu. Klucze można przynosić do biura 
Cechu w Środzie przy ulicy Cechowej do 1 
maja. Potem zawiezione zostaną do Ojca 
Góry. 

Jolanta Kaczor
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Kącik Dziecięcy

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki należy wrzucić 
do naszej skrzynki -umieszczonej pod 
dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrodę na Mszy Świętej dla 
dzieci o godz.11.30 
w niedzielę 10.04.2011r.

W niedzielę 20 lutego miało miejsce rozwiązanie 
utrudnionej krzyżówki, gdyż nie zamieściliśmy 
słów ułatwiających  wykreślanie.
Hasło z  numeru  grudniowego brzmiało: 
ADWENT-CZAS RORAT
Nagrodę-książkę o Janie Pawle II otrzymał : 
ANDRZEJ KAJDASZ.

Gratulujemy!

Miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają 
i się modlą
Święty, który długo spowiadał
Jeden z sakramentów
Np. święcona
Osoba spowiadająca się
Miejsce spowiedzi
Jeszcze nie ksiądz
Z podanych liter ułóż wyraz  
(d, ź, o, r, ł, ó)
Jeden z 5 warunków dobrej spo-
wiedzi świętej
.„...Czyni cuda”
Rachunek…
Cierpienie, ból
z Akwinu
Święty z dzisiejszej gazety

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
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Biedroneczki Biedroneczki

Poświęcenie książeczek

Poświęcenie świec

Chór Kolegiacki pod opieką św. Cecylii
Spotkanie opłatkowe 

członków Żywego Różańca  

i Odnowy w Duchu Świętym



Litania do Jana Pawła II 
 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. . 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. . 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! 

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!. 
Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami, 

Pielgrzymie niosący Prawdę, 
Pielgrzymie dialogu, 

Pasterzu intelektualistów, módl się za nami, 
Pasterzu dziennikarzy, 
Pasterzu podróżników, 

Pasterzu artystów, 
Pasterzu sportowców, 

Pasterzu pracujących i bezrobotnych, 
Pasterzu Polaków, 

Pasterzu całego świata, 
Przyjacielu dzieci, módl się za nami, 

Wielki Przyjacielu młodzieży, 
Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami, 

Wzorze pracowitości, 
Wzorze pokory, 

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,  
Pociecho niepełnosprawnych, 

Pociecho porzuconych i osieroconych, 
Pociecho umierających, 

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami 
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny, 

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami, 
Orędowniku pokoju, . 

Orędowniku cywilizacji miłości, 
Orędowniku sprawiedliwości społecznej, 

Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć, 
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami, 

Nauczycielu patriotyzmu, 
Nauczycielu ekumenizmu, 

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami  
Obrońco godności każdego człowieka  

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie!  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 

 
(Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005r) 

W oczekiwaniu na beatyfikację … 


