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Naszym Babciom
i Dziadkom

jesteśmy wdzięczni
za ich modlitwę,
cierpliwość oraz

wsparcie w każdej postaci.
Życzymy dużo miłości i wdzięcz-
ności od wnuków jak i również
zdrowia oraz Bożych łask przez
wstawiennictwo św. Agnieszki.

Życzymy Drogim Seniorom
obfitości łask Bożych,
życzliwości ludzkiej

oraz Bożego błogosławieństwa,
które niech Was umacnia

na każdy dzień życia.

Jak przeżywają wiarę ludzie w jesieni życia?
Kiedyś na spotkaniu zadano mi takie

pytanie. Myślę, że nie ma na nie jednej,
prostej odpowiedzi. Życie nas nie roz-
pieszczało, każdy ma jakieś dobre i złe
wspomnienia, doświadczenia życiowe. Z
drugiej strony mamy więcej czasu na re-
fleksję i tak zwaną „mądrość życiową”.

Pani Zosia powiedziała mi, że dużo się
modli za Ojczyznę, kapłanów, a szcze-
gólnie za swoją rodzinę. Ma problemy
zdrowotne, ale bardzo się stara, by jej
wnuki wierzyły w Pana Boga. Uczy je
modlitwy i często przyprowadza je do
kościoła.

Pani Basia przyznała, że się modli i cho-
dzi do kościoła w niedzielę, ale czuje się
„nie w porządku”, bo ostatnio na nic nie
ma ochoty i nie angażuje się w życie Pa-
rafii.

Pan Józef w rozmowie często wspomi-
na dawne dobre czasy, a o przyszłości
mówi; „jak Bóg pozwoli”, „o ile jeszcze
będę żył”. Należy do grupy Apostolstwa
Dobrej Śmierci, dużo się modli i powie-
rza się Panu Bogu.

Pani Aniela jest energiczna i bardzo
podkreśla swoje zaangażowanie w życie
swoich dzieci i wnuków, uważa, że jej
misją jest przekazywanie wiary i ucze-
nie dobrego życia.

Święty Jan Paweł II w 1999r. w swoim
Liście do braci i sióstr – ludzi w pode-
szłym wieku napisał:

„Pozwól, o Panie życia, abyśmy to so-
bie wyraźnie uświadomili i umieli cieszyć
się każdym etapem naszego życia, jako
darem niosącym bogate obietnice na
przyszłość.

Spraw, byśmy z miłością przyjmowali
Twoją wolę, zawierzając się każdego
dnia Twoim miłosiernym dłoniom.

Gdy zaś nadejdzie chwila ostatecznego
«przejścia», pozwól, abyśmy umieli ją
powitać z pokojem w sercu, nie żałując
niczego, co przyjdzie nam porzucić. Kie-
dy bowiem po długim poszukiwaniu spo-
tkamy Ciebie, odnajdziemy też wszyst-
kie prawdziwe wartości, jakich zaznali-
śmy na ziemi, a także tych, którzy po-
przedzili nas w znaku wiary i nadziei.

Maryjo, Matko ludzkości pielgrzymu-
jącej, módl się za nami «teraz i w godzi-
nie śmierci naszej». Spraw, byśmy byli
zawsze blisko Jezusa, Twojego umiłowa-
nego Syna, a naszego Brata, Pana życia i
chwały. Amen!”
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my nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas
Mszy św. rozważymy konferencję nt. Modlitwa Pańska. „Aby móc mówić do Boga Oj-
cze, trzeba być Jego dzieckiem i mieć tego świadomość”. Kolekta zbierana w czasie
Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  8.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w I pią-
tek miesiąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.

  9.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

10.W sobotę (2.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy cykl
uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W tym
dniu będziemy święcić gromnice w czasie Mszy o godz. 7.00 i 9.00. Dzień ten
obchodzony jest w całym Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta
w tym dniu będzie zbierana na zakony kontemplacyjne.

11. W sobotę (2.02) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

13.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóź-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

14.W przyszłą niedzielę(3.02) kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
15.Serdecznie zapraszamy młodzież, bierzmowańców, oazowiczów, ministrantów

i wszystkich chętnych na  zimowy kulig w górskiej scenerii, w okolicach Istebnej
i Przełęczy Kubalonki. Wyjazd 2 Lutego z pod kościoła o godzinie 7.00 rano.
W programie ognisko, kulig oraz zjazdy zimowe na jabłuszku.Prosimy zabrać ze
sobą wszelkie podręczne sprzęty do zjeżdżania. Koszt 25 zł. Zapisy do dzisiej-
szej niedzieli w zakrystii lub u ks. Dawida.

16.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diak. Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby Archidiecezji.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (27 stycznia 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania Kolęd

wraz z chórem parafialnym Dei Patris", bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.30.
  2.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie spotkanie Zespołu Charytatywnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  3.W poniedziałek (28.01) odbędzie się Spotkanie Diakonii Słowa, o godz.18.45.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną redagować naszą gazetkę parafialną.

  4.Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w środę (06.02)
o godz. 19.00 – pierwsza część w kościele, następnie w grupach szkolnych
w salkach. Obecność obowiązkowa.

  5.W czwartek (31.01), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie w salce nr 1.

  6.W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca.
  7.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.

Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.15 odprawi-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (28 STYCZNIA- 03 LUTY 2019 )

PONIEDZIAŁEK (28.01.2019 r.) - Wspom. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK.
  7.00 1/za + tatę Stanisława, + mamę Helenę,++ teściów: Marię i Zygmunta w kol. r. śm.,

ich ++ rodziców i rodzeństwo oraz wszystkich ++ krewnych z rodzin: Jaroń  i Kocot
2/w intencji Krystyny, jej rodziny i przyjaciół o błog. Boże i dary Ducha Św.,

a dla męża Mariana o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Przemysława Suszka oraz wszystkich ++ z rodziny

2/w intencji córki Joanny z ok. 50 r. ur. dziękując Bogu za dar życia, prosząc o umoc-
nienie wiary, dary Ducha Św. i opiekę MB oraz błog. Boże dla niej i całej rodziny

3/za + żonę Krystynę Krzyszkowską w 1 r. śm. z prośbą o spokój jej duszy
i radość życia wiecznego

WTOREK (29.01.2019 r.) - Dzień powszedni
 7.00 1/za + Zbigniewa Klimę (od lokatorów z ul. Tysiąclecia 23)

2/za + Zofię Wojcieska
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Józefa Ziemnika w 10 m-c po śm. o spokój jego duszy i radość

wieczną (od żony i córek z rodzinami)
2/za + szwagierkę Joannę Gros w 7 r. śm. + męża Andrzeja Grosa, ++ te-

ściów: Apolonię i Piotra oraz + ciocię Gertrudę i + Annę Janas
3/za + męża Henryka w 4 r. śm. ++ rodziców: Irenę i Jana Daniś, ++ Helenę

i Jana Suderów, + brata Kazimierza Daniś
18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (30.01.2019 r.) - Dzień powszedni
 7.00 1/za + matkę Halinę i + ojca Huberta, dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana

2/za + Weronikę Podhorską (od siostrzenicy Barbary z rodziną)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Edwarda Suchanka w 10 r. śm. prosząc o radość zycia wiecznego

2/za+męża Stanisława,jego++rodz.: Weronikę i Henryka, prosząc o łaskę zbawienia
3/za + męża Józefa Kostorz w kol. r. śm. ++ rodzeństwo i rodziców z obu stron

CZWARTEK (31.01.2019 r.) - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.
  7.00 1/za + Weronikę Podhorską (od siostrzeńca Wiesława z rodziną)

2/za + Stefana Pośpiecha (od koleżanek i kolegów z Wydziału Kryminalnego
oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnychWydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej)

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za zmarłych w styczniu:
3/za + Józefa Palkę w 24 r. śm., + żonę Marię, + córkę, + syna i ++ wnuki:

Janinę Mateusza i Wojciecha
PIĄTEK (01.02.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + syna Henryka Mensla w 1 r. śm. oraz ++ rodzeństwo

  7.30 - Różaniec  
16.30 - Msza św. szkolna: za + męża Romualda Jakubowskiego w 3 r. śm.

    oraz ++ rodziców z obu stron
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w intencji młodzieży i bierzmowańców
3/za + Janinę Bezik w kol. r. śm. jej + męża Aleksandra i ++ rodziców

SOBOTA (02.02.2019 r.) - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
   9.00 - za ++ dziadków: Franciszkę i Piotra Wnuk, ++ rodz.: Janinę i Bronisława
16.00 - Msza św. Chrztów: Jabłecki Bartosz oraz w I rocznicę sakramentu

Chrztu: Dubas Gabriel
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Anny z podziękowaniem Bogu za szczęśliwy przebieg operacji

2/za + syna Mirosława Sokół w 2 r. śm.

NIEDZIELA (03.02.2019 r.) - IV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji córki Doroty oraz jej rodziny z prośbą o łaskę wiary i światło Ducha Św.
11.00 - w intencji Kseni z ok. ur., z podziękowaniem za dar życia i otrzymane talen-

ty, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, Boże błog. i dary Ducha Św.
             Po Mszy św. błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa
12.30 - w intencji Bernadety z ok. 81 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe
łaski z prośbą

o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
17.00 - za + Leokadię Robaszkiewicz
20.00  - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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SpowiedŸ, która zmieni³a moje ¿ycie

Jest 21 listopada 2010, dzień wyborów
samorządowych. Od dziewięciu miesię-
cy bezskutecznie szukam pracy po tym,
jak poprzednią rzuciłam ze względu na
zbyt duży stres i nawał obowiązków.
Bardzo źle sypiam w nocy. Późno kładę
się do łóżka i jeszcze później wstaję, bo
jedynie nad ranem jestem w stanie za-
snąć. Bywa, że kilka dni pod rząd nie śpię
w ogóle. Bardzo często dokuczają mi tzw.
paraliże senne, czyli zaburzenia snu po-
legające na porażeniu mięśni przy jed-
noczesnym zachowaniu świadomości,
którym towarzyszy silne przerażenie,
poczucie utraty kontroli nad rzeczywisto-
ścią i halucynacje wizualne lub dźwię-
kowe. Istny horror na jawie. Miewam
również nieuzasadnione, silne napady
lęku występujące o różnych porach dnia
i nocy. Odczuwam niepokój patrząc w
lustro, jakbym obawiała się, że moja
twarz zaraz zmieni się i zobaczę kogoś
innego, kogoś przerażającego. Doskona-
le wiem czym są dręczenia demoniczne.
Pewnej nocy położyłam się do łóżka, lecz
nie mogłam zasnąć przez uczucie bardzo
silnego lęku. Wzięłam różaniec, powie-
siłam go sobie na szyi, żeby mnie chro-
nił i pomyślałam sobie „teraz ten głupi
szatan nic nie może mi zrobić”. Gdy tyl-
ko ta myśl pojawiła się w mojej głowie
doświadczyłam bardzo silnego bólu, kop-
nięcia w brzuch. Założyłam, że był to tyl-
ko jakiś dziwny zbieg okoliczności, więc
znowu pomyślałam sobie to samo i po-
nownie poczułam ten obezwładniający
ból. Potem jeszcze raz. W sumie trzy ta-
kie same myśli i trzy silne kopnięcia. To
nie był sen czy halucynacje. Rano z po-
wodu bólu ledwo wstałam z łóżka...

To, co przed chwilą przeczytałeś lub
przeczytałaś, to nie fragment z jakiejś
dziwnej książki, lecz rzeczywistość.
Moja smutna rzeczywistość i jedynie kro-
pla w morzu tego, co faktycznie przeży-
łam. To był czas, kiedy uważałam się za

osobę wierzącą, ale tak naprawdę byłam
daleko od kościoła. Modliłam się co-
dziennie, ale na mszę świętą chodziłam
bardzo sporadycznie, a do spowiedzi w
ogóle. Po kilkumiesięcznym pobycie w
Niemczech i obserwacji tamtejszych
praktyk uznałam, że spowiedź powszech-
na jest wystarczająca i bez skrupułów
można po niej przystępować do Komu-
nii Świętej. Moja dusza była w bardzo
złym stanie, gdyż byłam uzależniona od
wielu ciężkich grzechów, które każdego
dnia coraz bardziej zatruwały mi życie.
Miałam bardzo dziwne i niezrozumiałe
przez lekarzy problemy zdrowotne, wiec
zaczęłam leczyć się u homeopaty. Ufa-
łam mu całkowicie i zostawiałam u nie-
go co miesiąc mnóstwo pieniędzy, pomi-
mo tego, że ciągle pojawiały się u mnie
jakieś nowe dolegliwości. Chodziłam na
jogę i interesowałam się tarotem. Mało
co naprawdę mnie cieszyło, bardzo łatwo
się denerwowałam.

Tego pamiętnego dnia szłam z mamą
na wybory. Przyznałam się jej, że mam
już dosyć tych nieuzasadnionych napa-
dów lęku i bezsennych nocy. Byłam bar-
dzo przygnębiona i zmęczona tym
wszystkim. Poradziła mi wtedy, żebym
poszła do spowiedzi i zaoferowała, że
pójdzie ze mną. Po dłuższej chwili na-
mysłu zgodziłam się i poszłyśmy do Ka-
tedry Chrystusa Króla. Ledwo szłam,
nogi odmawiały mi posłuszeństwa, więc
mama musiała mnie podtrzymywać. Gdy
tylko weszłam do kościoła i zobaczyłam,
że księża akurat spowiadają, poczułam
niewiarygodnie silny lęk. Gdyby nie
mama, z pewnością uciekłabym stamtąd.
Pamiętam, że przepuściłam kogoś w ko-
lejce, żeby tylko zyskać trochę więcej
czasu. Z całych sił próbowałam poukła-
dać sobie w głowie wszystkie grzechy,
lecz było ich tak wiele, że było to napraw-
dę trudne zadanie. Robiło mi się słabo,
chciało mi się płakać, miałam ściśnięte
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kara. W Kościele nie ma więzień. Od-
powiedzialność ponosi się w zakresie we-
wnętrznym a więc grzechu. Są jednak
takie kary wewnętrzne, które są widocz-
ne na zewnątrz. Najcięższą z nich jest
ekskomunika to znaczy wykluczenie ze
społeczności Kościoła. Można ją porów-
nać do starej kary banicji czyli wygna-
nia. Zaciąga się ją wewnętrznie – to zna-
czy zasadniczo nie jest ona nakładana
lecz jedynie Kościół określa, że przez
dany czyn człowiek sam ją sprowadził
na siebie. Automatycznie dokonuje się to
np. przez zbeszczeszczenie Najświętsze-
go Sakramentu, czynne znieważenie pa-
pieża, sprawowanie sakramentów bez
spełnienia koniecznych warunków, za-
bójstwo / w tym także nienarodzonego
dziecka/, herezję – publiczne głoszenie
poglądów sprzecznych z nauką Kościo-
ła, apostazję – odejście ze wspólnoty
Kościoła do innowierców lub sekt, itp.
Istnieją również sądy kościelne, z których
najważniejszym jest Rota Rzymska. Jest
rzeczą ważną wiedzieć, że zawiniona nie-
znajomość prawa nie zwalnia od odpo-
wiedzialności. Zabójca pójdzie do wię-
zienia mimo, iż nie wiedział, że zabój-
stwo jest przestępstwem bo przespał tę
lekcję w szkole. Chrześcijanin odpowia-
da za grzech mimo, że przespał kateche-
zę. / A przespał bo patrzył na film w nocy
/. Grzech jest więc wystąpieniem prze-
ciw prawu Bożemu sygnalizowanym
przez prawo ukształtowane sumienie.
Jest tym bardziej ciężki /czyli tym ściślej
wymagający spowiedzi/ im bardziej świa-
domy i dobrowolny oraz dotyczący waż-
nej sprawy. Ważna sprawa to głównie Pan
Bóg i życie ludzkie. Grzechem ciężkim
jest np. opuszczenie niedzielnej i świą-
tecznej Mszy św. /za wyjątkiem choro-
by/. Jest świadome – nikt nie może po-
wiedzieć, że nie wiedział, że jest niedzie-
la. Jest dobrowolne – każdy wie, że w
niedzielę ma być na Mszy św. Dotyczy
ważnej sprawy – Pana Boga. Czasem
może to być mniej jasne. Na przykład

przebieganie przez ulicę w niedozwolo-
nym miejscu. Dotyczy życia ludzkiego
bo jest narażaniem się na jego utratę –
więc sprawa ważna. Ile jednak w tym
czynie jest świadomości, że wiem, że to
grzech? Ile dobrowolności, że chcę po-
pełnić grzech? Na ważkość grzechu ma
również wpływ sytuacja osoby / szcze-
gólnie jej stan psychiczny oraz okolicz-
ności.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

14.01. - O godz. 18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych oraz ich
rodzin. Po Eucharystii odbyło się dla nich
spotkanie opłatkowe. Oprócz składania
sobie życzeń i łamania się opłatkiem, mie-
liśmy okazję do wspólnego kolędowania
przy żłóbku wraz z naszymi kapłanami i
chórem parafialnym „Dei Patris”.

15.01. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia przeplatana śpiewa-
niem kolęd..

Kochany Bracie i Siostro uwielbienie
Boga powinno być radością każdego
chrześcijanina. Jesteśmy przez chrzest włą-
czeni do wspólnoty Kościoła. Jesteśmy
Jego częścią - członkami, żywym organi-
zmem. Tak bardzo jesteśmy spragnieni ra-
dości, miłości i pokoju. Mamy to wszyst-
ko w zasięgu ręki. Każdego dnia czeka na
nas Jezus i wspólnoty działające przy na-
szej parafii. Dla nas Bóg stał się człowie-
kiem, rodząc się pośród nas. Czy jest moż-
liwe, by nie cieszyć się z narodzenia dziec-
ka, a tym bardziej z narodzenia Jezusa -
mojego Zbawiciela? Jak to możliwe, że nie
chcemy wspólnie okazywać tej radości?
Jak to możliwe, że chcielibyśmy cały rok
wyśpiewywać kolędy, a kiedy mamy oka-
zję nie korzystamy z niej? Dlaczego nie
dbamy o naszą kondycję duchową tak, jak
staramy się dbać o nasze ciało? Pamiętaj-
my po naszych ciałach nie zostanie nic, ale
dusza jest nieśmiertelna.

J.K.

Bożena S.
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gardło. Takiego silnego stresu nigdy
wcześniej nie odczuwałam. Gdy w koń-
cu nadeszła moja kolej łzy lały się po
policzkach, ręce się trzęsły a mówić by-
łam w stanie tylko szeptem. Na szczę-
ście trafiłam na wspaniałego księdza, któ-
ry widząc co się ze mną dzieje powie-
dział: „Drogie dziecko, jak dobrze, że
jesteś! Jezus Cię kocha!” Wspaniale było
usłyszeć, że tych wszystkich grzechów
już nie ma, że Bóg mi wybaczył.” Po spo-
wiedzi zostałam na mszy świętej. Bardzo
bolała mnie głowa i potrzebowałam cza-
su, żeby dojść do siebie,  jednak, gdy
wróciłam do domu, poczułam, że coś się
we mnie zmieniło. Zamiast jak zwykle
do tej pory zamykać się w pokoju, usia-
dłam z mamą i babcią na kanapie w kuch-
ni i razem wypiłyśmy kawę. Po raz pierw-
szy od nie pamiętam jak dawna czułam
się spokojna, zrelaksowana i szczęśliwa.
Już nie czułam tego napięcia i rozdraż-
nienia, które wcześniej bezustannie mi to-
warzyszyło. W końcu czułam się normal-
nie.

Ta spowiedź okazała się być prawdzi-
wym przełomem w moim życiu i począt-
kiem nawrócenia. Od tamtej pory jesz-
cze wiele się wydarzyło w moim życiu
duchowym. Szatan bardzo nie lubi tra-
cić „swoich” ludzi, więc na wszelkie
możliwe sposoby utrudniał mi zerwanie
z grzechem. Na szczęście regularna spo-
wiedź i Eucharystia okazały się być naj-
lepszą ochroną przed jego atakami i
sztuczkami. Kilka dni po tej przełomo-
wej spowiedzi dostałam dobrą pracę.
Krok po kroku wszystko zaczęło się w
końcu układać. Dziś jestem szczęśliwą
żoną i mamą. Od kiedy nauczyłam się
ufać Bogu i podążać Jego ścieżkami,
wszystko w moim życiu dzieje się w od-
powiednim czasie i naprawdę ma sens.

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY
- WSTĘP
Sakrament pojednania i pokuty, zwany

popularnie spowiedzią, jest sakramentem
budzącym chyba najwięcej pytań i kon-
trowersji. Na początku należy zaznaczyć,
że forma i sposób sprawowania tego sa-
kramentu w Kościele katolickim ma swo-
je biblijne uzasadnienie. Dekret Świętej
Kongregacji Kultu Bożego, wprowadza-
jący księgę liturgiczną obrzędów pokuty
mówi: „Pan nasz, Jezus Chrystus, przez
misterium swojej śmierci i zmartwych-
wstania pojednał ludzi z Bogiem (por. Rz
5,10). Tę posługę pojednania powierzył
w osobach Apostołów Kościołowi (2 Kor
5,18 nn), który ją spełnia niosąc ludziom
dobrą nowinę o zbawieniu i udzielając
im chrztu w wodzie i Duchu Świętym
(por. Mk 28,19). Zdarza się jednak, że
chrześcijanie z powodu ludzkiej ułom-
ności „porzucają swoją pierwotną mi-
łość” (por. Ap 2,4), a nawet przez grze-
chy zrywają więź przyjaźni z Bogiem.
Dlatego dla odpuszczenia grzechów po-
pełnionych po chrzcie Chrystus Pan usta-
nowił specjalny - sakrament pokuty (por.

kształtowaniu sumienia ważną rolę od-
grywa odkrywanie norm dzięki analizie
rzeczywistości. Istnieją proste zasady
prawa naturalnego trudne do pogwałce-
nia przez prawo ludzkie. Każdy na przy-
kład uznaje podstawowe prawo do życia.
Aby więc dopuścić do zamordowania
nienarodzonego dziecka lub do eutana-
zji trzeba za wszelką cenę wymazać ze
świadomości ludzkiej fakt, że chodzi tu
o życie. Poczęte życie nazywa się więc
gonadą, embrionem czy jeszcze jakoś
tam, bo takie „coś” można „zoperować”.
Wtedy też lekarz / a raczej rzeźnik/ na-
zwie to zabiegiem czy procesem leczni-
czym a nie morderstwem. Odkrywanie
tego co naprawdę ludzkie, naturalnych
praw człowieka i natury, pozytywnych
praw społecznych jest więc istotnym ele-
mentem kształtowania sumienia. W tym
procesie istotną rolę dla człowieka wie-
rzącego pełni Światło Objawienia to zna-
czy prawo Boże. Jest ono uwzniośleniem
prawa naturalnego. Moralność chrześci-
jańska jest stosunkiem czynu do normy
moralnej a sumienie moralne jest właśnie
refleksją nad stosunkiem naszego dzia-
łania do normy, którą stanowi Bóg. Cechą
wyróżniającą prawo Boże jest  stosunek
sumienia do Osoby Boga. Warto przy tej
okazji zauważyć, że ściśle ten stosunek
wyrażają trzy pierwsze przykazania. Po-
zostałe określają relację do Boga w od-
niesieniach ludzkich. Człowiek niewie-
rzący pozbawienie życia nazwie prze-
stępstwem – człowiek wiary grzechem.
Chrześcijanina Obowiązuje również pra-
wo kościelne. Odbywa się to na tej sa-
mej zasadzie jak prawo państwowe. Z
chwilą osiągnięcia odpowiedniego wie-
ku, czy ktoś chce czy nie, obowiązują
zasady prawa państwowego z odpowied-
nimi konsekwencjami. Podobnie jest we
wspólnocie Kościoła. Prawo kościelne
jest zebrane w postaci przykazań kościel-
nych a szczegółowo w kodeksie prawa
kanonicznego obowiązującego katoli-
ków. Różnicę do prawa świeckiego jest

Katechumenat (12)

NAWRÓCENIE

Usiad³ na ramieniu,
Mój Przyjaciel Anio³ stró¿.
I tak szepcze mi do ucha:
„Do spowiedzi czas Ci ju¿”.

Ja ulegam zaœ zw¹tpieniu,
Czy Duchowi mówi memu,
Me sumienie, co jest w cieniu,
Czy to Anio³ Stró¿?

Jedno wiem niezmiennie,
Jest to ponaglenie,
Czy to s³yszê w mym sumieniu,
Czy Anio³a na ramieniu,

Wiem, ¿e wszystko krzyczy w ciszy:

„Do pokuty rusz!”
Lidia Szymanowska

J 20,21-23). PROSTO – Bóg odpuszcza
grzechy, Chrystus jest Bogiem bo ma
władzę odpuszczania grzechów, którą
dzieli się z Apostołami, a ci z kapłanami
/ którym grzechy odpuścicie są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie są im
zatrzymane/, a dokonuje się to przez
wyznanie grzechów i formułę rozgrze-
szenia. Na początku rozważań nad sakra-
mentem pokuty trzeba uświadomić sobie
czym jest grzech. Ogólnie mówiąc grzech
jest nieposłuszeństwem, zachwianiem
porządku moralnego. Oceny stanu rze-
czy dokonuje sumienie, które jest zdol-
nością pozwalającą odróżnić dobro od
zła. Sumienie wymaga prawidłowego
kształtowania. Zbyt szeroko ukształtowa-
ne sumienie prowadzi do łatwego tłuma-
czenia sobie zła w stylu: „a to znowu nie
takie straszne”. Zbyt skrupulatnie
ukształtowane wręcz paraliżuje życie
wszędzie dopatrując się grzechu. Proces
kształtowania sumienia należy odróżnić
od powszechnej praktyki zagłuszania
sumienia. Ludzki rozum z natury rzeczy
dąży do prawdy. Nasza wola poznając
prawdę rozumu podejmuje działanie re-
alizując dobro. Palacz papierosów, aby
go nie gryzło sumienie, musi „wytłuma-
czyć” rozumowi, że palenie go uspoka-
ja. Wola wtedy będzie miała mniejsze
wątpliwości czy może pozwolić na wy-
konanie czynności palenia. Na kształto-
wanie sumienia ma wpływ otoczenie i
wzorce społeczne. Inne jest poczucie
wstydu w stosunku do obnażonego ciała
u człowieka z buszu i Europejczyka.
Ważna jest rola tzw. osób znaczących np.
rodziców, wychowawców, trenerów, idoli
... Nie można tu zapomnieć również o
wpływie polityki, filozofii, światopoglą-
du i religii. Na przykład marksizm ze
swoją etyką sytuacyjną nakazuje czynić
w danej chwili to co teraz człowiek uwa-
ża za słuszne. Podobną zasadą kieruje się
brutalny kapitalizm z tą różnicą, że wy-
znacznikiem działania słusznego jest pie-
niądz, sukces a nie koniecznie idea. W
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