
Modlitwa przed Rachunkiem Sumienia                                                           
Ojcze niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko Twoje, przystępuję do Ciebie z 
całą pokorą serca, aby uprosić Twoje przebaczenie. Pragnę oczyścić moją 
duszę z licznych grzechów, którymi Cię obraziłem. Chcę odprawić dobrą 
spowiedź świętą i z Twoją pomocą szczerze się poprawić. Ześlij Ducha 
Świętego do serca mego i wspomóż mnie swoją łaską. 

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym grzechy swoje dokładnie 
poznał, wzrusz moją wolę, abym za nie serdecznie żałował, szczerze się z 
nich wyspowiadał i stanowczo się poprawił. O Maryjo, Ucieczko 
grzesznych, wstawiaj się za mną! Święty Aniele Stróżu, święty mój 
Patronie, wyproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.

 

Modlitwa przed Spowiedzią                                                              
Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał 
grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił 
się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym 
wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni 
moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi 
we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa po Spowiedzi                                                                                      
Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał 
do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. Ty 
udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i 
dziedzicami. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską 
miłością. Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament Przebaczenia i 
Pojednania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego Syna. 
Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego Miłosierdzia i wielbię Cię wraz z 
całym Kościołem za nasze zbawienie. Tobie niech będzie chwała przez 
Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen. Wszechmogący 
miłosierny Boże, proszę Cię pokornie w imię Syna Twego, Jezusa 
Chrystusa, daj mi wytrwałość w dobrem aż do śmierci. Wspieraj mnie i nit 
dozwól mi oddalać się od Ciebie. Amen.

 



S A K R A M E N T        P O K U T Y     

                                                                                                                

1. Rachunek sumienia                                                                                                                                                               

 

Patrzę na Przykazania Boże, Kościelne                                                                                   
i na Dwa Przykazania Miłosci                                                                                                   
i przypomnę  sobie wszystkie grzechy ciężkie                                                                     
(ich liczbę i okoliczności).                                                                                                        
Porachuję też jeden lub dwa grzechy letkie,                                                                             
nad którymi popracuję.                                                                                        
Są też grzechy wołające o pomstę do nieba.                                                                                                                           
 

Jakie grzechy? Nazwa - na tyle jasna, aby było wiedome o jaki grzech 
chodzi. Nie ma więc potrzeby nic opisywać. Im większa szczerość tym 
krótsza i prostsza jest spowiedź. To pragnienie zatuszowania prawdy 
podpowiada nam wymyślanie niepotrzebnych słów. Oczywiście, że także 
wstyd. Wiemy, że spowiadamy się Bogu, ale wszyscy tez wiemy, że 
słucha nas pośrednik jakim jest kapłan i wstyd jest naturalnym uczuciem. 
Ale to po prostu nielogiczne: wstydzić się i zamiast powiedzieć jedno-dwa 
słowa czyli nazwę grzechu, a nie opisywać go przez 2 minuty. Przedłużać 
wstyd? Bez sensu. Ważne CO ukradłam, a nie tylko że ukradłam. Chodzi 
nie tylko o wartość finansową, ale o wartość przedmiotu dla TEGO 
człowieka, któremu ukradłam. Ważne czy oglądałam pornografię "zwykłą" 
czy dziecięcą lub z przemocą, bo to narusza także inne sfery. Uderzyłam 
bezbronne dziecko, nachalnego nieznajomego czy matkę, ręką czy 
kamieniem, w trakcie obrony czy niespodziewanie z tyłu. Czy grałam na 
trąbce w środku nocy czy w dzień. Dlaczego to robiłem, bowiem  intencja 
jest niezwykle ważna. Chciałem zemścić się, zaplanowałem to. Widziałem 
w tym dobro czy zło. Rachunek sumienia to modlitwa, w czasie której nie 
tylko przypominamy sobie grzechy, ale także ustalamy, co tu jest 
najważniejsze a co mniej ważne. Co trzeba powiedzieć, a czego nie 
musimy, choć było grzechem. Dłuższe opisywanie grzechów podczas 
spowiedzi świadczy najczęściej właśnie o złym rachunku sumienia. Chęć 
"opisania sytuacji" jest oczywiście normalna, bardzo ludzka. Człowiek 
potrzebuje opowiedzieć co się wydarzyło. Ale opowiada się przyjaciołom, 
rodzinie, jak trzeba to psychologowi. Konfesjonał nie jest do tego. 
Oczywiście i w konfesjonale są różne reguły. Spowiedź wygląda trochę 
inaczej gdy mamy stałego spowiednika/kierownika duchowego. Ale to nie 
dlatego, że mamy wtedy "znajomości". Spowiedź może wyglądać inaczej, 

 



bo i nasza praca nad sobą wygląda inaczej. Może być bardziej 
szczegółowa, bo jest więcej czasu. Częściej dotyczy grzechów lekkich niż 
ciężkich. O pewnych sprawach nie trzeba kolejnych tłumaczeń. 
Wypracowuje się też jakąś metodę pracy nad sobą i spowiedzi. Choć więc 
taka spowiedź jest trudniejsza, to przynosi ogromnie dużo plusów. Ale i 
tutaj raczej nie ma miejsca na szczegółowe opisy. Raczej jest więcej 
miejsca na ogólną ocenę siebie i więcej planów na przyszłość. Mamy dużo 
oczekiwań wobec spowiedników, ale zapominamy, że spowiedzi musimy 
się ciągle uczyć. Że to MY mamy się nauczyć spowiadać i robić to coraz 
lepiej. Ile razy? Koniecznie musimy podać  liczbę, bo gdyby kto popełnił 
grzech 5x, a przy spowiedzi tylko nazwał grzech, to by zataił 4 grzechy.                                              
 

W jakich okolicznościach popełnione? Okoliczności grzechu: "Kto- 
co- czym - i z czego- jak- gdzie- kiedy- i dlaczego", "komu". Warto go 
zapamiętać (rymowanki pamięta się lepiej). Ale to NIE oznacza, że przy 
każdym grzechu ciężkim należy podać wszystkie okoliczności. Gdyby tak 
było, to godzinami siedzielibyśmy w konfesjonale. Chodzi o okoliczności, 
które mogą zmienić ciężar grzechu. Najważniejsze: Kto - to ważne, czy 
jestem księdzem, czy dzieckiem, czy mężatką. W zależności od rodzaju 
grzechu co innego może być ważne. Np. pozamałżeński akt seksualny 
nabiera innego znaczenia, gdy jestem mężatką (lub partner jest mężem), 
bo narusza przykazanie w dwóch lub kilku miejscach (sam grzech 
współżycia, zdrada, rozbijanie rodziny, krzywda wobec dzieci). A przy 
niektórych grzechach nie ma to większego znaczenia, kim jestem. Już na 
etapie rachunku sumienia wiem, czy powinnam się "przedstawić". 
 

Czym są grzechy wołające o pomstę do nieba?                                                                                                                     
Grzechy te mają ogromną siłę rażenia w dzisiejszym świecie, więc jest 
możliwe, że każdy z nas może mieć w nich jakiś udział. Warto to 
przemyśleć, by jak najszybciej zatrzymać w sobie totalne niszczenie 
ludzkiego serca. Istnieje taka kategoria grzechów, które Katechizm 
Kościoła Katolickiego za Biblią nazywa “grzechami wołającymi o pomstę 
do nieba”. Są to takie czyny lub zachowania ludzkie, które – jak mówi 
Pismo Święte – bezpośrednio i drastycznie naruszają pewien porządek 
międzyludzki, czyli strukturę ustanowioną przez Pana Boga podczas 
stworzenia ludzkości. Nie są to grzechy niemożliwe do odpuszczenia lub 
jakoś szczególnie zamykające drogę do miłosierdzia Bożego. Ich 
najgorszym aspektem jest fakt, że stanowią rażące i wręcz tragiczne 
zepsucie tego, jak Pan Bóg nas stworzył. Umyślne zabójstwo. Czytamy 
o nim w Biblii, w Rdz, a dokładniej w historii Kaina, który zabił swojego 



brata Abla. Tam po raz pierwszy pojawia się określenie, że krew Abla 
woła do nieba o pomstę. W tym grzechu chodzi więc o odebranie komuś 
życia z pełną świadomością tego, co się właśnie dokonuje. W tej kategorii 
mieszczą się więc czyny polegające na odebraniu życia tym, którzy są 
bezbronni i którzy nie mają żadnych szans na obronę. Oczywiście, 
że każde pozbawienie kogoś życia jest strasznym grzechem, 
ale jednocześnie można określić różny stopień zaciętości i umyślności 
w zabójstwie. Ktoś może bowiem zginąć w wypadku i sprawca 
rzeczywiście jest winny czyjejś śmierci, ale gdy taki czyn nie został 
specjalnie zaplanowany, nie jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. 
Taką rangę posiada jedynie zabicie drugiego człowieka z premedytacją. 
Grzechem wołającym o pomstę do nieba nie jest czyn popełniony 
w afekcie, lecz rzecz świadomie przemyślana i zaplanowana, czyli będąca 
wyborem. Takim czynem może być także aborcja, choć jednak trzeba 
przyznać, że nie każda nim jest. Część aborcji nie wynika ze świadomych 
decyzji dotyczących tego, że ktoś zabija czyjeś życie. Wiele tych działań, 
wynika z pewnej sytuacji życiowej, ze strachu lub z braku pełnej 
świadomości, że zabija się człowieka. Oczywiście aborcja jest grzechem, 
ale nie zawsze można ją skategoryzować jako grzech wołający o pomstę 
do nieba. Tego typu grzechem może też być zabijanie ludzi starszych 
i chorych, czyli coś, co “ładnie” nazywa się dzisiaj eutanazją, a de 
facto jest to po prostu zwyczajnym zabójstwem. Każde umyślne 
zabójstwo to pierwszy rodzaj grzechów wołających o pomstę do nieba. 
Grzech sodomski. Sodomią określa się wszelkie perwersje w sferze 
seksualności, czyli na przykład pedofilię, gwałt, gwałt zbiorowy, 
kazirodztwo i wszelkie tego typu grzechy. Sodomia to zatem taka 
seksualność, która się totalnie wynaturzyła, która robi z człowieka 
zwierzę, a więc kogoś, kto totalnie nie panuje nad swoimi instynktami 
i w żaden sposób nie kontroluje swoich działań seksualnych. Poszukując 
na kartach Pisma Świętego wyjaśnienia, na czym polega grzech sodomii, 
można zauważyć, że Biblia określa tym słowem nieco inną rzeczywistość 
niż wspomniane grzechy nieczystości. Grzech sodomitów w Biblii 
to przede wszystkim niegościnność. Oczywiście Sodoma i Gomora były 
miastami totalnie zdeprawowanymi seksualnie, ale kiedy Pismo Święte 
mówi o grzechu sodomii, skupia się raczej na niegościnności mieszkańców 
Sodomy. Lot, bratanek Abrahama mieszkający w tym mieście, był 
dokładną odwrotnością tej postawy – przyjmował wszystkich. Sodomici 
byli zupełnie inni, oni raczej chcieli skrzywdzić tych, którzy przybywali 
do ich bram. Sodomę wymienia także w swojej mowie misyjnej sam Pan 



Jezus, który jest przecież największym autorytetem. Nie wspomina o niej 
jednak w kontekście seksualności, ale niegościnności. Wysyłając 
apostołów, mówi, że Sodomie i Gomorze lżej będzie na sądzie 
ostatecznym niż miastom, które nie przyjmą Jego uczniów. Jezus 
nie skupia się więc na tym, czy mieszkańcy tych miast są zdeprawowani 
seksualni, tylko na tym, czy przyjmą przybyszów (por. Mt 10, 14-15). 
Zatem niegościnność – widzianą jako coś, co radykalnie niszczy pewien 
porządek społeczny bardziej niż grzechy seksualności – należy zaliczyć 
do grzechów wołających o pomstę do nieba, ponieważ grzech sodomski 
(oprócz aspektu seksualnego) to po prostu wszelkiego rodzaju zamykanie 
się na innych ludzi, na obcych, przybyszów, cudzoziemców i podróżnych. 
Sodomia to brak otwartości serca na tych, którzy przychodzą do naszych 
drzwi, żeby nas poprosić o pomoc. Niepłacenie robotnikom. Niestety 
dotyczy on naszego świata w bardzo wielu aspektach. Nie chodzi jednak 
tylko o miejsca pracy wyzyskujące masowo ludzi, ale to są sprawy także 
bardzo codzienne, dotyczące wszystkich, którzy mają wokół siebie kogoś 
zależnego od nich finansowo. Wszelkie niepłacenie ludziom 
wynagrodzenia za ich pracę bądź przetrzymywanie go to grzech wołający 
o pomstę do nieba, czyli grzech szczególnie dotykający serce Pana Boga. 
W naszych czasach koniecznie trzeba sobie o tym przypominać, ponieważ 
niestety połowa świata finansowego, biznesowego lub pracowniczego 
funkcjonuje w tym grzechu. Uciskanie wdów i sierot. Czwarta kategoria 
grzechu wołającego o pomstę do nieba, ukazująca jednocześnie piękno 
Pana Boga i Jego niezwykłą troskę, to grzech uciskania wdów i sierot. 
Nie można traktować go jednak zbyt dosłownie. W Biblii wdowy i sieroty 
to symbol ludzi totalne pozbawionych środków do życia, którzy nie mają 
żadnej opieki lub jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego. Chodzi 
więc o tych, którzy są w jakiś sposób zależni finansowo od innych. Często 
spotykam różne małżeństwa, w których można dostrzec tego typu 
uciskanie, polegające na przykład na tym, że mąż stosuje totalną niewolę 
finansową względem żony. Kobieta jest koszmarnie traktowana 
przez swojego męża, ale mimo to nie chce odejść, nie żąda separacji, 
ponieważ oznaczałoby to dla niej życie bez środków na utrzymanie. Taka 
zależność może w małżeństwie działać także w drugą stronę, ale myślę, 
że mężczyźni mają jednak znacznie więcej na sumieniu w tej kwestii. Ten 
przykład jest oczywiście wycinkiem rzeczywistości grzechu wołającego 
o pomstę do nieba. Wszelkiego rodzaju finansowe uzależnienie innych 
osób od siebie, czyli uciskanie kogoś, kto nie ma środków do życia, by coś 
na nim wymóc, również jest tego typu grzechem. Często tacy ludzie 

http://twojabiblia.pl/czytaj/Mt/10


godzą się na to, że są wykorzystywani i źle traktowani, ponieważ wiedzą, 
że stawką są pieniądze na przeżycie. Wyciąganie więc bez benefitów 
na krzywdzie ludzi uciśnionych to grzech, który nie dotyczy tylko rządów 
państw lub wielkich korporacji, ale także naszych codziennych relacji 
międzyludzkich. Podsumowując, wszelkie celowe, świadome zabijanie 
życia w drugim człowieku, wszelkie wynaturzone seksualności, które robią 
z nas zwierzęta, wszelkie zamknięte serca na ludzi, którzy przychodzą 
po pomoc, oraz wszelkie uciskanie finansowe innych ludzi i robienie im 
z życia piekła, gdy potrzebują pomocy, to grzechy, które bardzo głośno 
dochodzą z ziemi do Pana Boga. Bóg nie zostawi ich nienaprawionymi. 
Grzechy te mają ogromną siłę rażenia w dzisiejszym świecie, więc jest 
możliwe, że każdy z nas może mieć w nich jakiś udział. Warto 
to przemyśleć, by jak najszybciej zatrzymać w sobie totalne niszczenie 
ludzkiego serca.: czym-sa-grzechy-wolajace-o-pomste-do-nieba                                                         
 
Video: Cudzołóstwo i rozwód w świetle Biblii: https://youtu.be/8om689nx4qQ     https://youtu.be/kFpwrR_J114      

Video: Wiele artykułów i świadectw dotyczących masturbacji i pornografii: http://adonai.pl/czystosc                                                                                                                                                                                                                                     

Video: Błąd popełniany przy rachunku sumienia: https://www.youtube.com/watch?v=-yR-WJ8BO9Y                                        

Video: Największe błędy w rachunku sumienia: https://youtu.be/AQTx9putFMY                                                                           

Adhortacja „ O pojednaniu i pokucie” Jana Pawła II z 2012 r; Tajemnica Grzechu.                                                                                     
Video: Ojcowie Kościoła o homoseksualizmie: https://youtu.be/JpLqfhRqh_g                                                                                           

Video: Seksualne grzechy według Biblii: https://youtu.be/5gxrg4gkXHM                                                                                                    

Video: Strony WWW. dotyczące problemu: http://masturbacja.brat.pl                                                                                                            

Video: Czystość przedmałżeńska: https://youtu.be/y37_5eRQ8aA                                                                                                                                         

Video: Onanizm w małżeństwie: https://youtu.be/NFSEPOTDbTA                                                                                                                              

Video: Grzech seksualny: https://youtu.be/-WhmhTEMM20                                                                                                                                     

Video: Seksualność singli: https://youtu.be/FPyofJVqVjc                                                                                                                                

Video: Homoseksualizm: https://youtu.be/bEdvItaf3zM                                                                                                                                           

Video: Pornografia … https://youtu.be/vKiJQgdNvGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Video: Nieczystość: https://youtu.be/WZ1jLRBf73g                                                                                                                                                                         

Video: Seks oralny: https://youtu.be/Yo3_F0ZAmFk                                                                                                                                                        

Video: Masturbacja: https://youtu.be/i2ut4D1lqcU                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Co katolikowi wolno w niedzielę?                                                                                                     
Osobom, które mają siedzący tryb pracy,                                                               
przyda się aktywny odpoczynek.:  
niedziela                                                      
 

Czy pielęgnowanie kwiatów to grzech? W niedzielę nie wolno 
wykonywać ciężkiej pracy służebnej. A jeżeli dla kogoś opieka nad 
ogrodem jest formą relaksu albo spędzania czasu z rodziną, to nie widzę 
w tym nic złego. Oczywiście, jest jeszcze aspekt zgorszenia, o którym nie 
można zapominać. Jeśli na przykład będę kopać w ogrodzie, a innych 
ludzi to zgorszy, to lepiej powstrzymać się od pracy. Nie można bowiem 
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zapominać o aspektach społecznych naszych czynów i decyzji. - Jeśli więc 
nie ma się wyboru, trudno mówić o grzechu. Również szereg prac jest 
koniecznych w niedzielę - wystarczy pomyśleć o służbach ratowniczych, 
transporcie itd. A jeśli chodzi o wycieczki do supermarketu, mam takie 
przykre wspomnienie z jednej parafii, gdzie głosiłem rekolekcje. 
Powiedziałem w kazaniu o tym, co to jest centrum handlowe. To był 
jedyny raz, kiedy wyczułem ostry opór, że ludzie słuchają mnie jakby z 
zaciśniętymi zębami. „Co on gada? Że to nie jest świętowanie niedzieli, 
jak my sobie idziemy połazić po sklepach?” - opowiada kapłan. 
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201401-niedziela.html 
 

Małe prasowanie (np. koszuli czy pieluszek) trudno uznać za złamanie 
nakazu odpoczynku niedzielnego. Podobnie wypranie czegoś, co np. 
się poplamiło, kiedy odłożenie prania mogłoby spowodować stałe 
zabrudzenie. Jak napisano w katechizmie, trzeba w ocenie konieczności 
wykonania jakiejś pracy kierować się miłością, ale i strzec się w tym 
względzie niekorzystnych nawyków...                                                                                                       

 

Czy w niedzielę można robić na drutach? Nigdy nie udzielam 
odpowiedzi tak, lub nie. Bo się nie da.  
Zastanawiając się nad tym, czy coś wolno robić w niedzielę, powinniśmy 
sobie zadać pytanie, czy to pomoże nam/zaszkodzi w zachowaniu 
świątecznego charakteru tego dnia? 
Ponadto mamy również obowiązek brać pod uwagę możliwość zgorszenia. 
Zwłaszcza jeśli dla kogoś jesteśmy autorytetem i ten ktoś może źle 
zrozumieć nasze zachowanie. I nie wolno nam stwierdzić, że to sąsiada 
sprawa, jeśli uważa, że grzeszymy oddając się naszemu ulubionemu 
zajęciu w dzień święty. Jest przecież coś takiego jak grzechy cudze. 
Żyjemy w społeczności i jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.: 
czy-w-niedziele-mozna-robic-na-drutach

 
W odniesieniu do przykazań kościelnych, nie mających bezpośredniego 

statusu przykazań Bożych, istnieje znacznie szerszy margines interpretacji 

ze strony jednostki, która niewątpliwie może uznać, że w pewnych 

okolicznościach nie jest w swoim sumieniu zobowiązana do 

przestrzegania określonego przykazania kościelnego, określonego 

kościelnego rozporządzenia. W takich przypadkach na przykład miłość, a 

nie tylko sytuacja przymusowa może nas zwolnić  od przykazania 

kościelnego, całkiem niezależnie od tego, że istnieje oczywiście możliwość 

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201401-niedziela.html
http://teologia-domowa.blogspot.com/2010/02/czy-w-niedziele-mozna-robic-na-drutach.html
http://teologia-domowa.blogspot.com/2010/02/czy-w-niedziele-mozna-robic-na-drutach.html


wyraźnej kościelnej dyspensy udzielonej przez władzę kościelną. 

Nietrudno sobie wyobrazić katolika, który w piątkowy wieczór w spokoju 

sumienia ze smakiem posila się daniami mięsnymi tylko dlatego, że nie 

chce sprawić przykrości gospodyni wieczoru, która poważnie namęczyła 

się, przygotowując kolację, a sama nie jest katoliczką.   

I. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne                                              

wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej                                                            

i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. 

II. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku                                                                               

spowiadać się ze swoich grzechów. 

III. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku                                                                                                      

w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 

IV. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani                                                                          

powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post,                                                                                                      

a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

V. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła.: 

czasopismo_szczegoly   
 

Mówienie wyrazów wulgarnych                                                                                                                                              
Nie jest grzechem. Uczył nas Ks. Turowicz: Ktoś się spowiada: Naklnąłem 
koniowi. No to mu dobrze zrobiłeś, jak nie chciał słuchać. Te słowa, 
pochodzą z j. łacińskiego i występują również w łacińskim Brewiarzu. 
Człowiek kulturalny, mówi pięknym językiem i takich słów nie używa. Na 
polityków - Ks. Schenck uczył nas: Ktoś się spowiada: Naklnąłem na 
Bismarcka. Ty się nie chwol, ty godoj  grzychy! A więc, jeśli się źle dzieje i 
reagujemy, to czynimy dobrze. Mamy dobry uczynek. 
 

Pytanie: Post u chrześcijan: co Biblia mówi na temat postu?                                                                              
Odpowiedź: Pismo Święte nie nakazuje chrześcijanom pościć. Post nie 
jest czymś, czego żąda Bóg, lub czego od nas wymaga. Jednocześnie 
Biblia ukazuje post jako coś dobrego, z czego są dla nas korzyści, i czego 
się on nas spodziewa. Dzieje Apostolskie mówią o tym, że wierzący pościli 
przed podjęciem ważnych decyzji (Dzieje Apostolskie 13:4; 14:23). Post i 
modlitwa często idą w parze (Ewangelia wg św. Łukasza 2:37; 5:33). 
Zbyt często koncentrujemy się na tym, by nie jeść w trakcie postu. 
Powinniśmy przestać patrzeć na rzeczy, które w tym świecie przyciągają 
naszą uwagę, i zwrócić swoją uwagę na Boga. Post jest próbą pokazania 

http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,86,art,3823


Bogu, i sobie samemu, że traktujemy swoją relację z Nim serio. Post 
pomaga nam uzyskać nową perspektywę i odnowić więzi z Bogiem. Choć 
post w Piśmie Świętym jest prawie zawsze postem, w którym się nie je, 
istnieją też inne rodzaje postu. Wyrzeczenie się czegokolwiek, co 
przeszkadza w większym skupieniu się na Bogu, jest pewnego rodzaju 
postem (1 List św. Pawła do Koryntian 7:1-5). Post powinien być 
ograniczony w czasie, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy on wstrzymania się 
od jedzenia. Zbyt długi okres bez jedzenia jest szkodliwy dla zdrowia. 
Post nie ma na celu ukarania naszego ciała, ale ma pomóc skupić się na 
Bogu. Nie powinien on też być pewnego rodzaju dietą. Nie pość dlatego, 
by schudnąć, ale raczej staraj się o głębszą relację z Bogiem. Owszem, 
każdy może pościć. Niektórzy mogą nie być w stanie nie jeść (na przykład 
chorzy na cukrzycę), ale każdy może na pewien czas przestać coś robić, 
by skupić się na Bogu. Poprzez oderwanie naszych oczu od tego, co 
dzieje się na tym świecie, możemy lepiej skupić się na Chrystusie. Post 
nie jest sposobem, by uzyskać od Boga to, czego chcemy. Post ma 
zmieniać nas, nie Boga. Nie jest on sposobem na to, by grać przed innymi 
bardziej duchowych, niż oni. Post ma być czasem pełnym pokory i 
radosnej postawy. Mt 6:16-18: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak 
obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że 
poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, 
gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, 
że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kan. 1251, 1252 - Prawem o wstrzemięźliwości od spożywania 

mięsa lub innych pokarmów, są związane osoby od ukończenia 

14 roku życia, we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w 

danym dniu przypada jakaś Uroczystość (np. uroczystość NSPJ , 

08. 12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny                

01. 01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  , Boże Ciało ,    

01. 11. Uroczystość Wszystkich Świętych , a także w oktawie 

Wielkanocy), które znoszą ten obowiązek.                                                  

Tego obowiązku nie znoszą Święta,                                                

ani oktawa Bożego Narodzenia. 

 
 

Dyspensy 

pojedynczym 

wiernym mogą 

udzielać; 

proboszcz oraz  

spowiednik. 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/czerwcowe.php
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1134042528&dzi=1128706973
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1136039525&dzi=1128706973
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bozecialo.php
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1155041934&dzi=1137826480


Nie wolno pożywać mięsa, tj. tego wszystkiego, co z natury swej, ze 
zwyczaju lub z powszechnego mniemania ludzi zalicza się do mięsa; 
wolno natomiast jeść ryby oraz żyjątka o zimnej krwi, które zwykły 
przebywać w wodzie, np. żaby, ślimaki, żółwie itp. Co się tyczy pożywania 
mięsa ptaków wodnych, opinie autorów są podzielone; wobec tego należy 
stosować się do zwyczaju danej okolicy.   
Pod pojęcie mięsa podpada także krew, mózg, szpik kości. Wolno używać 
jakichkolwiek przypraw do potraw, nawet z tłuszczów zwierzęcych, czyli 
tego wszystkiego, co się w małej ilości dodaje do głównej potrawy, by ją 
uczynić smaczniejszą. Dozwolone jest zatem używanie masła, łoju, sadła, 
smalcu, słoniny stopionej; drobne kawałeczki mięsa (skwarki), pozostałe 
po przetopieniu, wolno spożyć razem z tłuszczem.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Żal za grzechy                                                                                                                                                     
Doskonały, gdzie motywem jest miłość do Boga, a niedoskonały to jest 
strach przed karą, przed potępieniem wiecznym, przed piekłem. Tu nie 
chodzi o uczucia tylko, lecz mam sobie uświadomić, że zrobiłem coś, co 
wobec dobroci i miłości Pana Boga jest złem/7.                                                                                                   
Video: https://youtu.be/MobmHp0Njn0      

  

Kiedy przychodzimy do kościoła na spowiedź i przyglądamy się 
czekającym w kolejce do konfesjonału penitentom, raczej nie widzimy ich 
zalanych łzami. Sami też pewnie nie przypominamy sobie wiele takich 
spowiedzi. Czy coś jest więc nie tak? Czy jeśli żal za grzechy jest 
warunkiem dobrej spowiedzi, to nie powinniśmy przeżywać go bardzo 
emocjonalnie? I przede wszystkim, co jeśli wcale nie chce nam się płakać, 
ani specjalnie nie czujemy się przygnębieni? 
 
      Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o żalu za grzechy podkreśla, 
że jest to ból duszy z powodu obrazy dobrego Pana Boga i 
znienawidzenie tego zła, którego człowiek się dopuścił (KKK 141). Warto 
zauważyć, że nie ma tutaj mowy o tym, że ma być mi smutno, a najlepiej 
gdybym zalał się rzewnymi łzami. Same uczucia nie są ani istotą, ani 
warunkiem żalu za grzechy i ich brak nie oznacza nieważności 
sakramentu pokuty. W nauczaniu Kościoła pojawiło się rozróżnienie żalu 
za grzechy na doskonały i niedoskonały. Pierwszy z nich wynika miłości 
Boga kochanego przez człowieka ponad wszystko. Żałując w sposób 

https://youtu.be/MobmHp0Njn0


doskonały przede wszystkim bolejemy nad tym, że zraniliśmy serce Ojca, 
który tak bardzo nas ukochał. Wymaga to z pewnością dojrzałego życia 
duchowego i trwania w mocnej relacji z Bogiem. Drugi rodzaj żalu za 
grzechy to żal niedoskonały. Znacznie łatwiejszy do osiągnięcia i można 
by rzec, trochę bardziej przyziemny. W tym wypadku żałujemy 
popełnionego zła z lęku przed karą, potępieniem i piekłem. Możemy 
uważać go za ten „gorszy” rodzaj żalu, nie zmienia to jednak faktu, że 
jest on wystarczający. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy na tym 
poprzestać. Warto rozwijać w sobie umiejętność doskonałego żalu za 
grzechy i dążyć do niego. Pamiętajmy jednak, że jest on nie tyle 
poczuciem żalu, smutku, co uświadomieniem sobie, że zrobiłem coś, co 
wobec dobroci i miłości Pana Boga jest złem. 
 
     Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jeśli będziemy starać 
się w życiu być coraz bliżej Boga, a nasza relacja z Nim będzie się 
zacieśniać, będziemy coraz wyraźniej dostrzegać prawdziwe zło i brzydotę 
grzechu. W konsekwencji zmienią się także nasze uczucia! Może więc 
nadejść (i powinien) taki dzień, kiedy po dokonanym rachunku sumienia, 
naszemu żalowi za grzechy będą towarzyszyły emocje: smutek, 
przygnębienie, cierpienie z powodu ran, które grzech zadaje nie tylko 
nam, ale też kochającemu nas bezwarunkowo Bogu. Żal niedoskonały 
jest więc wstępem, który rozpoczyna drogę naszego nawrócenia. Jeśli 
więc Twojej spowiedzi nie towarzyszy smutek, nie wylewasz strumienia 
łez, nie zniechęcaj się, ale potraktuj to jako punkt wyjściowy, do tego, 
aby w przyszłości poprzez rozwój swojej wiary i życie sakramentalne, 
osiągnąć żal doskonały. Taki, który będzie wypływał z miłości.:                                                    
zal-za-grzechy-to-nie-emocje       

 

                                                                                                                                                  

3. Mocne postanowienie poprawy                                                                                                                                               

Mocne postanowienie poprawy musi być realne, czyli możliwe do 
wykonania, proporcjonalne do winy i konkretne z jednego konkretnego 
grzechu i nad nim skupiamy uwagę, a później, poradzimy z następnymi.                                                                                                                                    
Jeśli nie ma grzechów ciężkich, są same grzechy lekkie, to rozpoczynamy 
od tego grzechu, który się najczęściej pojawia, lub od grzechu, który w 
swoim skutku wywołuje największe szkody.  

                                                                                                                                       

http://dobraspowiedz.pl/artykuly-spowiedz/zal-za-grzechy-to-nie-emocje/


  Św. Jan M. Vianney, o nieczystości 
 

 

https://youtu.be/tmF8SijHLiA 

     

https://youtu.be/lG-P1G2FoW0 

 

- O żalu za grzechy:  https://youtu.be/8ow9_TWiVkU 
 
- o grzechu śmiertelnym:  https://youtu.be/W0sHBDFSqxg 

https://youtu.be/tmF8SijHLiA
https://youtu.be/lG-P1G2FoW0
https://youtu.be/8ow9_TWiVkU
https://youtu.be/W0sHBDFSqxg


4. Spowiedź szczera: https://www.youtube.com/watch?v=YodsRfPymAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Nie byłem u spowiedzi 21 LAT: https://youtu.be/k3_WiQW1WKI                                                                                                     

Szczera spowiedź.: https://youtu.be/FPCBMRIdLI4 
Co to znaczy być ojcem?: https://youtu.be/HiuSeM_ROAs                                                                                                            

Jak być dobrą mamą?: https://youtu.be/dnESkupt5W4                                                                                                       

O spowiedzi: https://youtu.be/02zvGC16yGc                                                                                                                                                                                             

Jak często się spowiadać?: https://youtu.be/1PJ1Vajuzag                                                                                                                                                                                                                                                                  

Od takiego spowiednika uciekaj jak najdalej: https://youtu.be/rOX0wC-yYBo                                                                                                  

Trzy rzeczy, które denerwują spowiedników: https://youtu.be/knTztTqgaYc                                                                                                       

Spowiednik przerwał. Co dalej?: https://youtu.be/PF1dc9vkKmE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Kodeks 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 Kościołem. 
 

Kan. 987 – Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, 
powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i 
mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga. 
 

Kan. 988 – § 1. Wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju 
wszelkie grzechy ciężkie popełnione po chrzcie, a jeszcze przez 
władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w 
indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku 
sumienia. 
 

§ 2. Zaleca się wiernym, by wyznawali także grzechy powszednie. 
 

Kan. 989 – Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany 
jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy 
ciężkie.  

"Jezus w konfesjonale nie jest pralnią: jest to spotkanie z Jezusem, 
z tym Jezusem, który na nas czeka, czeka nas, takimi jakimi jesteśmy",                       
mówił Papież. Dodał, że choć czujemy się zawstydzeni, aby wyznać 
prawdę: "Uczyniłem to, to a tamto pomyślałem..." to jednak "wstyd jest 
prawdziwą cnotą chrześcijańską i także ludzką...",                                                       
zaś "zawstydzenie jest cnotą człowieka pokornego,                                              
pokornego mężczyzny i kobiety".: serwis-papieski/franciszek-spowiedz-
nie-jest-tortura-ani-pralnia  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YodsRfPymAM
https://youtu.be/k3_WiQW1WKI
https://youtu.be/FPCBMRIdLI4
https://youtu.be/HiuSeM_ROAs
https://youtu.be/dnESkupt5W4
https://youtu.be/02zvGC16yGc
https://youtu.be/1PJ1Vajuzag
https://youtu.be/rOX0wC-yYBo
https://youtu.be/knTztTqgaYc
https://youtu.be/PF1dc9vkKmE
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-spowiedz-nie-jest-tortura-ani-pralnia%2C243630
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-spowiedz-nie-jest-tortura-ani-pralnia%2C243630


Katolik ma obowiązek przystąpić do spowiedzi przynajmniej raz w roku. 
Warte podkreślenia jest, że spowiedź oczyszcza z grzechów ciężkich. 
Grzechy uznawane za lekkie odpuszcza spowiedź powszechna, która jest 
elementem każdej mszy świętej. Formuła spowiedzi.  https://i.pl/tekst-i-formula-spowiedzi-kiedy-nalezy-sie-

spowiadac-5-warunkow-dobrej-spowiedzi-czy-dopuszcza-sie-spowiedz-online/ar/c16-13987675?gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07gOH46j303X_q6NarXSJ0rv5Sdbx2qXOwZ9cuicBDbKi2N5-
Cd5wUgaAj69EALw_wcB 

PENITENT( osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić 
słowami : 

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów: 

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu ….. 

Pokutę zadaną wypełniłem. 

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam te grzechy, a przy 
ciężkich podaję liczbę i okoliczności. 

Na zakończenie mów: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, 
postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. 

Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu 

PENITENT: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13). 

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa – 

KAPŁAN: 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, Syna i ducha Świętego 

PENITENT: ,,Amen„ 

po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się do ciebie słowami – 

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry. 

PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki 

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 

PENITENT: Bóg zapłać. 

Kapłan puka w konfesjonał. 

PENITENT: odchodząc od konfesjonału całuje stułę.  

https://i.pl/tekst-i-formula-spowiedzi-kiedy-nalezy-sie-spowiadac-5-warunkow-dobrej-spowiedzi-czy-dopuszcza-sie-spowiedz-online/ar/c16-13987675?gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07gOH46j303X_q6NarXSJ0rv5Sdbx2qXOwZ9cuicBDbKi2N5-Cd5wUgaAj69EALw_wcB
https://i.pl/tekst-i-formula-spowiedzi-kiedy-nalezy-sie-spowiadac-5-warunkow-dobrej-spowiedzi-czy-dopuszcza-sie-spowiedz-online/ar/c16-13987675?gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07gOH46j303X_q6NarXSJ0rv5Sdbx2qXOwZ9cuicBDbKi2N5-Cd5wUgaAj69EALw_wcB
https://i.pl/tekst-i-formula-spowiedzi-kiedy-nalezy-sie-spowiadac-5-warunkow-dobrej-spowiedzi-czy-dopuszcza-sie-spowiedz-online/ar/c16-13987675?gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07gOH46j303X_q6NarXSJ0rv5Sdbx2qXOwZ9cuicBDbKi2N5-Cd5wUgaAj69EALw_wcB
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1750 r. 

1838 r. 

Relief na cokole - Spowiedź królowej Zofii - Św. Jan Nepomucen, zabity w 

1393 r. na rozkaz  króla Wacława IV, gdyż nie chciał                                                             

wyjawić  tajemnicy spowiedzi                                                                                                
(król podejrzewał żonę o zdradę). 

 

 

 

http://spowiedz.pl/


Mogą zdarzyć się sytuacje, w których wystąpi „niemożliwość moralna” 
integralnego wyznania grzechów podczas spowiedzi. Poniżej wymieniamy 
takie przypadki. Czy zatajenie grzechu zawsze jest zatajeniem? Jest to 
przypadek, w którym spowiadający się z uzasadnionych przyczyn nie 
wyzna konkretnego grzechu ciężkiego, który pamięta, ale nie zaciąga przy 
tym winy, ponieważ wyznanie grzechu pociągałoby za sobą 
niebezpieczeństwo lub poważną niedogodność dla niego samego, 
spowiednika lub osoby trzeciej. Do takich przypadków zalicza się: 
 

1. Niebezpieczeństwo zniesławienia penitenta, gdy wyznanie grzechów 
miałoby odbywać się w warunkach, w których inni mogliby usłyszeć, 
z czego on się spowiada (zatłoczozny kościół, sala szpitalna). To 
przypadek, w którym spowiedź miałaby się znacząco wydłużyć, 
powodując zdziwienie znajdujących się w pobliżu. 

2. Wyjątkowo duży wstyd wobec tego spowiednika. Chodzi tu nie tyle 
ze wstydliwym charakterem grzechu, co z osobą spowiednika, który 
jest na przykład bratem, przyjacielem, podwładnym spowiednika. 
Oczywiście z zasady należy unikać tworzenia takich sytuacji, w 
których mogłaby wystąpić niemożliwość moralna integralnego 
wyznania grzechów z tego powodu, poza przypadkami wyższej 
konieczności (o których za chwilę). 

3. Niebezpieczeństwo zgorszenia lub grzechu spowiednika lub 
penitenta. Przyjmuje się, iż penitent nie jest zobowiązany czynić 
wyznania, które zagrażałoby dobru duchowemu jego samego lub 
spowiednika. Właściwie sprowadza się to do tego, że spowiednik nie 
powinien dopytywać zbyt szczegółowo penitenta, jeśli wie o jakiejś 
jego słabości, a dopytywanie mogłoby nieść ze sobą 
niebezpieczeństwo niepotrzebnego upokorzenia go lub doprowadzić 
do rozpaczy, zwątpienia w możliwość poprawy itp. Analogicznie 
penitent, który wie o jakiejś słabości spowiednika może ze względu 
na jego dobro duchowe wyznać grzech nieco bardziej ogólnie (e.c. 
zamiast o cudzołóstwie, mówiąc o grzechu przeciwko czystości). 
Sytuacje takie wynikają jednak z uprzedniej znajomości penitenta i 
spowiednika, i z zasady należy ich unikać, by nie tworzyć okazji do 
nadużyć. Jeśli penitent specjalnie wybiera takiego spowiednika, to 
powstaje uzasadniona obawa, że świadomie i intencjonalnie działa 
na szkodę integralności swego wyznania, co stawia pod znakiem 
zapytania ważność samej spowiedzi i otrzymanego rozgrzeszenia. 



Spowiednik zaś powinien (nawet bez podawania powodu) zalecić 
takiemu penitentowi wybieranie w przyszłości innego spowiednika. 

4. Penitent o skłonnościach skrupulata ze względu na swoje zaburzenie 
nie musi przesadnie starać się o integralność wyznania grzechów. Na 
pewno nie powinien powtarzać grzechów wyznanych już przy 
wcześniejszych spowiedziach. Najczęściej ponosi przez to szkodę 
duchową, tracąc wiarę w rzeczywistą skuteczność sakramentu 
pokuty i pojednania. 

5. Uzasadniona obawa utraty pracy, będącej źródłem utrzymania lub 
innej poważnej szkody swojej lub osób trzecich. To oczywiście 
bardzo rzadkie sytuacje typu – „kościelny spowiada się 
zatrudniającemu go proboszczowi, że podkrada z tacy”. Twardą 
zasadą jest, że spowiednik w żadnych okolicznościach nie może 
korzystać z wiedzy uzyskanej przy okazji spowiedzi (nawet w 
prywatnej rozmowie z penitentem nie powinien odwoływać się do 
niej, jeśli penitent nie powie mu o problemie/sprawie poza 
spowiedzią lub przynajmniej sam nie poprosi/nie wyrazi jasno zgody 
na to, by spowiednik nawiązał do tego, o czym była mowa przy 
spowiedzi). 
Niemniej, jeśli w konkretnym przypadku penitent może żywić 
uzasadnioną i poważną obawę, że spowiednik – nawet mimowolnie 
– będzie miał problem z rozgraniczeniem forum sakramentalnego i 
zewnętrznego, to może poczynić wyznanie ze szkodą dla jego 
integralności, pomijając dany grzech przy tej spowiedzi lub wyznając 
go bardzo ogólnie.  

 
Każda z tych sytuacji może nastąpić tylko wówczas, gdy z naprawdę 
ważnych powodów spowiedzi nie można odbyć w innym terminie lub u 
innego księdza.  Pominięcie lub obiektywnie ogólne (grzech 
nieczystości zamiast cudzołóstwa) wyznanie grzechu dotyczyć może 
jedynie tego grzechu, z którym wiąże się moralna niemożliwość 
wyznania.                                                                                       
 
Grzech i tak trzeba wyznać. Należy pamiętać, że każdy grzech ciężki 
niewyznany na spowiedzi – przez zapomnienie lub w związku z 
niemożliwością moralną w tzw. dobrej wierze – jest odpuszczany raz 
na zawsze, ale jedynie ubocznie (łac. indirecte). Ponieważ zaś prawo 
kanoniczne domaga się stanowczo i jednoznacznie, by każdy grzech 



ciężki został przedstawiony do bezpośredniego odpuszczenia, należy go 
wyznać przy najbliższej spowiedzi. Nawet wówczas, gdy spowiadający 
się nie wyznał danego grzechu ciężkiego z naprawdę ważnej przyczyny, 
nie zostaje zwolniony z obowiązku wyznania go w sprzyjających 
okolicznościach. Obowiązek ten ciąży na nim poważnie aż do czasu, 
gdy ów grzech wyzna w sakramentalnej spowiedzi.  
 
Zaniechanie dopełnienia tego obowiązku jest poważnym grzechem.  
Tekst napisany w oparciu o: ks. Marian Pastuszko, „Pojednanie penitenta z Bogiem i Kościołem (kan. 960)”                                           
[w:] „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 42/1-2, 1999, s. 3-56.

 
 
 

”Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez 
sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy św. ani przyjmować Komunii 
św., chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności 
wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że 
jest obowiązany wzbudzić  akt  żalu doskonałego, który zawiera w 
sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. (Kan. 916) oraz (KKK 
n.1457). Ten, kto ma świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego, 
nie powinien przyjmować Komunii świętej, nawet jeśli przeżywa wielką 
skruchę, bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego, 
chyba że ma ważny motyw przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości 
przystąpienia do spowiedzi. Istnieją jednak szczególne sytuacje, kiedy 
to zezwala się wiernym na przyjęcie Komunii św., nie wymagając od 
nich uprzedniej spowiedzi. Jest tak np. kiedy wierny, mimo iż ma 
świadomość, że jego sumienie obciążone jest grzechem ciężkim, 
pragnie "z poważnego powodu przystąpić do Komunii, a nie ma do 
dyspozycji spowiednika" (KKK n. 1457); może on wtedy  bez obaw 
przyjąć Komunię św. "Poważny powód" interpretowany jest w sposób 
szeroki, podobnie jak obecność spowiednika, których powinno być 
przynajmniej dwóch, tak aby dać możliwość wyboru.  
 

Czy-kazdy-dorosly-moze-przyjmowac-Komunie-sw    

 

trudne_pytania                                            
 
Dla odpuszczenia grzechów powszednich nie jest niezbędna spowiedź, 
chociaż jest ona dopuszczalna; 
 
trudne_pytania     
 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-2-2003/Rodzina/Czy-kazdy-dorosly-moze-przyjmowac-Komunie-sw
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html


spowiedz-a-co-jesli-zapomne-o-jakims-
grzechu-a-jesli-cos-zataje/ 
 
 

 
 

Jeśli penitent, mając świadomość grzechu ciężkiego, nie wyznaje go w spowiedzi, to popełnia w 

ten sposób kolejny grzech ciężki, a jego spowiedź jest świętokradzka i nieważna. 

Wyznanie wszystkich grzechów ciężkich jest konieczne, by odbyć ważną spowiedź i otrzymać 

ważne rozgrzeszenie. A co jeśli zapomnę o którymś grzechu? A co jeśli świadomie go zataję? 
 

Spowiedź integralna – co to znaczy? 

„Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny 

sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z 

Bogiem i Kościołem; jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od 

takiej spowiedzi – w takim przypadku pojednanie może się dokonać również innymi 

sposobami” (kan. 960). Co to znaczy, że spowiedź jest „integralna”? W spowiedzi 

wierny „jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszystkie grzechy ciężkie 

popełnione po chrzcie, dotąd nieodpuszczone bezpośrednio na mocy władzy kluczy 

Kościoła i niewyznane w indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po 

dokładnym rachunku sumienia. Zaleca się wiernym, by wyznawali także grzechy 

powszednie” (KPK, kan. 988) A zatem wyznanie w spowiedzi wszystkich 

grzechów ciężkich (popełnionych po chrzcie i dotąd niewyznanych i 

nieodpuszczonych) z określeniem ich rodzaju i liczby jest konieczne,by odbyć 

ważną spowiedź i otrzymać ważne rozgrzeszenie. 
 

Grzech zapomniany: Kan. 960, wyraźnie mówi o tym, że z pełnego 

wyznania grzechów w spowiedzi zwalnia „niemożliwość fizyczna lub 

https://pl.aleteia.org/2022/06/21/spowiedz-a-co-jesli-zapomne-o-jakims-grzechu-a-jesli-cos-zataje/
https://pl.aleteia.org/2022/06/21/spowiedz-a-co-jesli-zapomne-o-jakims-grzechu-a-jesli-cos-zataje/
https://pl.aleteia.org/tag/spowiedz/


moralna”. Niemożliwość fizyczna zwalnia z wykonania tych obowiązków, których 
nie jesteśmy w stanie wykonać. Już w średniowiecznym prawie kanonicznym 
obowiązywała reguła (przejęta zresztą z prawa rzymskiego): nemo potest ad 
impossibile obligari – nikt nie może być zobowiązany do niemożliwego. Jedną z 
sytuacji, w których zachodzi niemożliwość fizyczna integralnego wyznania grzechów 
jest zapomnienie, rozumiane jako aktualny brak wiedzy kiedyś posiadanej, 
ale utraconej. Chodzi więc o przypadek penitenta, który (mimo pilnie 
przeprowadzonego rachunku sumienia) nie wyznaje grzechu, bo o nim zapomniał. 
Dotyczy to zarówno sytuacji, w której nie zdołał sobie przypomnieć danego grzechu, 
robiąc uczciwy i uważny rachunek sumienia przed spowiedzią, jak i sytuacji, w której 
podczas rachunku sumienia przypomniał sobie dany grzech, ale zapomniał o nim 
czyniąc wyznanie w konfesjonale. 
 

Spowiedź: gdy zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim?:                                  
W takim przypadku spowiedź i uzyskane rozgrzeszenie są ważne. Jeśli jednak 
penitent przypomni sobie jakiś grzech ciężki już po spowiedzi, to jest 
zobowiązany wyznać go przy następnej. Tego domaga się zacytowany wyżej 
kan. 988. Grzech zatem jest odpuszczony, ale niedopełnienie obowiązku wyznania 
go przy następnej spowiedzi samo w sobie byłoby grzechem. UWAGA: Taka 
sytuacja może być zawiniona moralnie, jeśli penitent długo odkładał przystąpienie 
do spowiedzi, wskutek czego zapomniał o dawno popełnionym grzechu. W 
formułce, której uczono nas przed pierwszą spowiedzią padają słowa: „Więcej 
grzechów nie pamiętam…”, które mają gwarantować szczerość naszego wyznania 
na wypadek autentycznego zapomnienia o jakimś grzechu. 

Jeśli jednak z własnej winy długo zwlekaliśmy z przystąpieniem do spowiedzi, to 

należałoby owo zwlekanie wyznać jako osobny grzech, który mógł się stać 

przyczyną ewentualnego zapomnienia. 
 

Zatajenie grzechu ciężkiego i jego konsekwencje 

Jeśli penitent, mając świadomość grzechu ciężkiego, nie wyznaje go w spowiedzi, to 

popełnia w ten sposób kolejny grzech ciężki, a jego spowiedź jest 

świętokradzka i nieważna. Taką sytuację, a właściwie działanie penitenta 

nazywamy zatajeniem. Żaden z grzechów, które wyznał w tej spowiedzi, nie zostaje 

mu faktycznie odpuszczony. Chcąc uzyskać ważne rozgrzeszenie, przy 

najbliższej spowiedzi musi raz jeszcze wyznać wszystkie te grzechy i powiedzieć 

o sytuacji zatajenia, czyli świętokradztwie, którego się dopuścił. Jeśli po takiej 

nieważnej spowiedzi przyjmował Komunię, to oczywiście to także było grzechem 

ciężkim i świętokradztwem, wymagającym wyznania w konfesjonale. Istnieją pewne 

szczególne sytuacje, w których obowiązek integralnego wyznania wszystkich 

grzechów ciężkich co do rodzaju i liczby może być „zawieszony”. To dość rzadkie 

sytuacje, gdy zachodzi tzw. niemożliwość moralna. Musi być spełniony szereg 

warunków, by mogły zaistnieć. Omówimy je niebawem w osobnym tekście. 

 



czy-mozna-dostac-jednorazowe-
rozgrzeszenie-np-na-pierwsza-komunie-
lub-chrzest-dziecka/ 
 

Ważne: nie wystarczy w ramach pokuty odmówić symboliczną dziesiątkę 
różańca. Trzeba oddać przywłaszczoną rzecz, sprostować powtórzoną 
plotkę, pomówienie, przeprosić kogoś itd. Bez tej naprawy sakrament 
pokuty i pojednania będzie nieskuteczny, a spowiedź może być 
świętokradcza. Abym mógł przyjąć rozgrzeszenie 
Niedawno pisaliśmy o tym, że nie istnieje coś takiego, 
jak rozgrzeszenie „pod warunkiem”. Spowiednik nie może wiązać 
sakramentalnego rozgrzeszenia, ani uzależniać jego ważności od 
spełnienia przez penitenta (czyli spowiadającego się) postawionego mu 
warunku – że po spowiedzi zrobi to czy tamto lub że czegoś nie zrobi. 
Odpuszczenie grzechów dokonuje się bowiem w momencie 
sakramentalnej spowiedzi, w „tu i teraz” konfesjonału, albo nie dokonuje 
się wcale, bo coś stoi mu na przeszkodzie. 

 

 

 

Tym czymś stojącym na przeszkodzie może być brak lub wadliwość 
któregoś z aktów koniecznych ze strony penitenta, by uzyskać dyspozycję 
do przyjęcia rozgrzeszenia. Niezbyt szczęśliwie nazywamy je zwyczajowo 
„warunkami sakramentu pokuty” lub „warunkami dobrej spowiedzi”. Do 
aktów tych należą: 

https://pl.aleteia.org/2022/06/18/czy-mozna-dostac-jednorazowe-rozgrzeszenie-np-na-pierwsza-komunie-lub-chrzest-dziecka/
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https://pl.aleteia.org/2022/06/18/czy-mozna-dostac-jednorazowe-rozgrzeszenie-np-na-pierwsza-komunie-lub-chrzest-dziecka/
https://pl.aleteia.org/2022/06/10/rozgrzeszenie-warunkowe-czy-spowiednik-moze-uzaleznic-rozgrzeszenie-od-spelnienia-jakiegos-warunku/
https://pl.aleteia.org/tag/spowiedz/


1. wynikający z rachunku sumienia żal za grzechy, polegający na 
uznaniu moralnego zła czynów, których się dopuściłem 

a. autentyczne postanowienie poprawy, czyli: 
zadośćuczynienia Bogu i bliźnim – naprawienia 
wyrządzonego zła na miarę moich możliwości 

b. przedsięwzięcia realnych kroków celem unikania 
danego grzechu w przyszłości 

2. szczere wyznanie grzechów ciężkich (wskazane jest także 
wyznanie grzechów lekkich), które nie były jeszcze wyznane i 
rozgrzeszone przez kapłana w spowiedzi. 

Zauważmy, że dopełnienie zadośćuczynienia po spowiedzi (równie dobrze można je 

podjąć przed spowiedzią – e.c. ) jest logiczną konsekwencją autentycznego 

postanowienia podjętego wcześniej, przy rachunku sumienia poprzedzającym 

spowiedź. Zadawana przez spowiednika tzw. pokuta, mająca najczęściej formę 

modlitwy, jest podpowiedzią pierwszego dobrego czynu po pojednaniu z Bogiem i 

Kościołem, ale w żadnym wypadku nie zastępuje zadośćuczynienia, które jest w 

zasięgu naszych możliwości. Krótko mówiąc: nie wystarczy odmówić dziesiątki 

różańca zadanej „za pokutę”, ale trzeba oddać przywłaszczoną rzecz, 

sprostować powtórzoną plotkę, pomówienie itd. 

Spełnienie tych aktów tworzy w człowieku dyspozycję do przyjęcia 

rozgrzeszenia.Bez niej sakrament pokuty i pojednania będzie nieskuteczny, a 

spowiedź może być świętokradcza. Nawet jeśli spowiednik wypowie formułę 

rozgrzeszenia, to ono faktycznie nie nastąpi. 
 

Nie istnieje „jednorazowe rozgrzeszenie” 

Właśnie dlatego nie istnieje coś takiego, jak „jednorazowe rozgrzeszenie” w 

szczególnych okolicznościach (Pierwsza Komunia dziecka/chrześniaka, pogrzeb babci 

itp.). Albo penitent ma dyspozycję do uzyskania odpuszczenia grzechów w 

sakramencie pokuty i pojednania, albo jej nie ma. Wynika ona z jego postaw i 

aktów. Nie tworzą jej okoliczności zewnętrzne. Jeśli penitent ma stałą poważną 

przeszkodę (której nie chce szczerze usunąć), aby dopełnić któregoś z aktów, to ani 

nadzwyczajna okazja, ani jego wyjątkowo silne pragnienie, ani „dobra wola” 

spowiednika nie unieważniają owej przeszkody. 

 
Brak postanowienia poprawy 

Najczęściej przeszkoda ta dotyczy autentycznego postanowienia poprawy, 

rozumianego jako szczera gotowość, by zrobić to, co w mojej mocy, aby zerwać z 

grzechem i więcej go nie powtarzać. 

Uwaga: chodzi o szczere postanowienie w kontekście realnych 
możliwości, a nie o idealistyczną deklarację, składaną bez brania 



pod uwagę rzeczywistości. Tu otwiera się przestrzeń na wspólne 
rozeznanie sytuacji przez penitenta i spowiednika. Pewnie nie zawsze 
będzie to realnie możliwe, choćby ze względu na długą kolejkę czekającą 
jeszcze przed konfesjonałem. Ale jeśli się uda, to muszą oni wziąć pod 
uwagę: 

1. dobrą wolę penitenta odnośnie zerwania z grzechem, 
wynikającą z uznania popełnionego zła za zło 

2. motyw popełnienia danego grzechu, czyli to, co mnie do niego 
„pchnęło”/”pociągnęło” 

3. okoliczności zewnętrzne sprzyjające narastaniu pokusy i 
popełnieniu grzechu oraz możliwość i sposób ich uniknięcia 
w przyszłości – często właśnie niemożność lub niechęć uniknięcia 
okoliczności sprzyjających grzechowi, czy wręcz do niego 
„prowokujących” bywa przyczyną niemożliwości udzielenia i przyjęcia 
ważnego rozgrzeszenia 

4. realne możliwości i sposoby oparcia się danej pokusie w 
przyszłości oraz szanse powodzenia w tej walce 

5. w przypadku grzechów nałogowych – kroki pośrednie, jakie 
muszę podjąć, by uporać się z nawracającym faktem 
grzechu (e.c. od nałogowego alkoholika nie ma sensu wymagać 
deklaracji, że już więcej się nie napije. Natomiast można i należy 
towarzyszyć mu w drodze do decyzji o podjęciu terapii. Chęć 
podjęcia terapii wyrażać będzie jego wolę zerwania z grzechem, 
nawet jeśli zdarzą mu się jeszcze upadki w ter materii). 

 

Brak żalu za grzechy 
Nieraz problem pojawia się już na etapie żalu za grzechy, czyli 
zdolności/gotowości uznania, grzechu za grzech i wyrzeczenia się go. Nie 
dość przypominania, że nie idzie tu o uczucie żalu, smutku czy przykrości 
w związku z popełnionym czynem, ale o przyświadczenie prawdzie o 
moralnej jakości popełnionego czynu/zajmowanej uprzednio postawy. 
W tym kontekście też oczywiście możliwa i potrzebna jest nieraz rozmowa 
spowiednika z penitentem, ale z oczywistych względów nie będzie to 
dyskusja, w toku której którykolwiek z nich, czy nawet obaj pospołu 
mieliby zdecydować czy coś jest czy nie jest grzechem. A to dlatego, że 
decyzja o tym nie należy do żadnego z nich. 
Zadaniem spowiednika jest tu przedstawić i strzec moralnego nauczania 
Kościoła. Ono zaś nie zależy od jego uznania, ani osobistych poglądów. 
Może nawet czegoś sam nie rozumieć, ale winien podporządkować się 
temu, czego wymaga Jezus i naucza Jego Kościół. 



 

Plaga „dobrych wujków” 

„Dobrzy wujkowie” „udzielający” (w cudzysłowie, bo de facto nie udzielający z braku 

takiej władzy) „jednorazowych rozgrzeszeń” ze względu na szczególne okoliczności 

nie tylko nikomu tak naprawdę nie służą, ale wręcz szkodzą. I to poważnie. 

Spowiednik postępujący w ten sposób (z lenistwa, głupoty lub pychy), nadużywając 

swojego duszpasterskiego autorytetu, sam zaciąga poważną winę. A to dlatego, że 

„za jednym zamachem”: sprzeniewierza się nauczaniu Kościoła; lekceważy 

sakrament, który traktuje w ten sposób jako swoją własność; a przede wszystkim 

naraża na poważne niebezpieczeństwo duchowe penitenta, któremu chciał „pójść na 

rękę”. Penitent taki, usłyszawszy że kapłan wypowiada nad nim formułę 

rozgrzeszenia, odchodzi od konfesjonału w przekonaniu, że uzyskał ważne 

rozgrzeszenie, którego jednak faktycznie uzyskać nie był w stanie. Za 

chwilę przystąpi do Komunii, dopuszczając się w ten sposób 

świętokradztwa, czyli kolejnego poważnego grzechu. Poza tym owe faktycznie 

nieodpuszczone grzechy powinien wyznać w spowiedzi, kiedy uzyska już dyspozycję 

do przyjęcia ważnego rozgrzeszenia. Tymczasem on, z winy poprzedniego 

spowiednika, trwa w przekonaniu, że grzechy te nie obciążają już jego sumienia. Nie 

wyzna ich zatem, co pod dużym znakiem zapytania stawia ważność kolejnej 

spowiedzi ze względu na konieczność szczerości i integralności wyznania. 

Na dodatek spowiednik, który de facto symulował udzielenie rozgrzeszenia, 

poważnie utrudnił penitentowi prawdziwe nawrócenie w przyszłości, 

uniemożliwiając mu skonfrontowanie się z pełną prawdą o skutkach jego grzechu i 

utwierdzając w przekonaniu, że radykalne nawrócenie nie jest mu wcale aż tak 

bardzo potrzebne, skoro „jakoś dało się to załatwić”. Pożytku więc „dobrzy 

wujkowie” nie osiągają żadnego, a szkód robią wiele i to poważnych. 
 

Nauczanie Kościoła i kary 
Księżom, którzy zapominają, że sakramenty (w tym spowiedź) nie są ich 
własnością, a w związku z tym nie wolno im robić z nimi, co im się 
spodoba, należałoby przypomnieć, co następuje: 
Kan. 978 – § 2. Spowiednik jako szafarz Kościoła w sprawowaniu 
sakramentu powinien ściśle stosować się do nauki Magisterium i 
przepisów wydanych przez właściwą władzę. 
Kan. 1379 – § 1. Zaciąga karę interdyktu latae sententiae lub, 
jeżeli jest duchownym, także suspensę: (…) 2º ten, kto poza 
przypadkiem, o którym mowa w kan. 1384, nie mogąc ważnie dać 
rozgrzeszenia sakramentalnego, usiłuje go udzielić lub słucha 
sakramentalnej spowiedzi. 

 



rozgrzeszenie-warunkowe-czy-
spowiednik-moze-uzaleznic-rozgrzeszenie-
od-spelnienia-jakiegos-warunku 
 

 

 

W takiej sytuacji problem nie polega na tym, że „naciągnę” spowiednika na 

rozgrzeszenie, ale na tym, że choćby wypowiedział on nade mną formułę 

rozgrzeszenia, to faktycznie ono nie nastąpi. 

Rozgrzeszenie warunkowe? 

Jeśli kiedykolwiek usłyszałeś podczas spowiedzi: „Udzielę ci rozgrzeszenia pod 

warunkiem, że…”, to zasadniczo są dwie możliwości. 

Pierwsza możliwość: Spowiednikowi poprzewracało się w głowie i 

zapomniał, że to nie on umarł za ciebie na krzyżu. Ponieważ nie on jest twoim 

Zbawicielem, więc nie do niego należy decyzja na jakich warunkach udzieli ci 

przebaczenia i uwolni cię od twoich grzechów. Najlepiej, żeby wyszedł z 

konfesjonału, poszedł pod krzyż, uklęknął i popatrzył, kto na nim wisi. 

Ewentualnie może podskoczyć do budowlanego, tam nabyć sobie ku pamięci trzy 

długie, grube gwoździe i ściskać je w dłoni, kiedy przychodziłaby mu w przyszłości 

ochota uzależniać udzielenie rozgrzeszenia od wymyślonych przez siebie warunków, 

których stawiać nie ma najmniejszego prawa. Bo i co miałoby mu takie prawo dać, 

skoro to nie przez jego śmierć i zmartwychwstanie Bóg „pojednał świat ze sobą”? 

Jest szafarzem Bożego przebaczenia, nie jego właścicielem. 

Druga możliwość (dużo bardziej prawdopodobna): Spowiednik dokonał 

pewnego karkołomnego skrótu myślowego (i ewentualnie nieco się 

zagalopował).O ile bowiem nie ma on kompetencji, by uzależniać odpuszczenie 

https://pl.aleteia.org/2022/06/10/rozgrzeszenie-warunkowe-czy-spowiednik-moze-uzaleznic-rozgrzeszenie-od-spelnienia-jakiegos-warunku/
https://pl.aleteia.org/2022/06/10/rozgrzeszenie-warunkowe-czy-spowiednik-moze-uzaleznic-rozgrzeszenie-od-spelnienia-jakiegos-warunku/
https://pl.aleteia.org/2022/06/10/rozgrzeszenie-warunkowe-czy-spowiednik-moze-uzaleznic-rozgrzeszenie-od-spelnienia-jakiegos-warunku/
https://pl.aleteia.org/tag/spowiedz/


grzechów od spełnienia jakichkolwiek wymyślonych przez siebie warunków 

(dotyczących przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości), o tyle jest jego zadaniem 

rozeznać, czy penitent ma dyspozycję do przyjęcia rozgrzeszenia. To znaczy? 
 

Czy jesteś w stanie przyjąć odpuszczenie grzechów? 

Układ i sposób celebracji sakramentu pokuty i pojednania zmieniały się w ciągu 

wieków. Mimo to jego zasadnicza struktura nie ulega zmianie. „Obejmuje ona dwa 

istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, który nawraca się pod działaniem 

Ducha Świętego, a mianowicie żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, a z 

drugiej strony działanie Boże za pośrednictwem Kościoła” (KKK 1448). 

W formule rozgrzeszenia mowa jest o tym, że Bóg „pojednał świat ze sobą przez 

śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie 

grzechów”. To już się stało. Obrazowo mówiąc: po stronie Boga wszystko jest 

dokonane, gotowe. On nie zastanawia się, czy ci wybaczyć. Natomiast istotne 

pytanie brzmi: Czy ty jesteś zdolny przyjąć Jego przebaczenie i odpuszczenie 

grzechów. O tym decyduje przyjęcie (lub nie) postaw i podjęcie (lub nie) działań, 

które w powyżej przytoczonym fragmencie Katechizmu nazwane zostały „aktami 

człowieka, który się nawraca”. Należą do nich: żal za grzechy, wyznanie ich podczas 

spowiedzi oraz zadośćuczynienie. 
Być w stanie przyjąć przebaczenie: Oczywiście żal wynika z rachunku 

sumienia. Rachunku sumienia dokonujemy intencjonalnie przed spowiedzią, ale i 
spontanicznie, słuchając swojego sumienia na bieżąco. Żal za grzechy niekoniecznie 
musi oznaczać emocjonalne odczuwanie przykrości z powodu tego, czego się 
dopuściliśmy. Jego istotą jest uznanie, że to, co zrobiłem (zamierzałem zrobić), było 
złe. To zaś w logiczny sposób zakłada oczywiście także szczere postanowienie 
niedopuszczania się już więcej postępowania, które rozeznałem jako grzeszne. 
Nazywamy je zwyczajowo „mocnym postanowieniem poprawy”. Wyznanie 
grzechów z oczywistych powodów zakłada szczerość tegoż wyznania. Szczerość 
oznacza, że niczego nie ukrywam i nazywam swoje grzechy po imieniu, konkretnie i 
precyzyjnie (acz niekoniecznie opisuję je w spowiedzi ze wszystkimi możliwymi 
szczegółami, jeśli ich podanie nie jest istotne dla wyrażenia istoty mojego grzechu i 
ciężaru winy). Bez szczerości i kompletności wyznania, byłoby ono tak naprawdę 
kłamstwem, a więc kolejnym grzechem. „Pół prawdy, to już całe kłamstwo”, jak 
mówi stare żydowskie porzekadło. Zadośćuczynienie to „w wersji minimum” 
autentyczna gotowość naprawienia wyrządzonych krzywd i szeroko 
rozumianych strat spowodowanych uprzednio moim grzesznym działaniem. Nie 
zawsze (z różnych powodów) ten szczery zamiar będę w stanie i zdołam 
doprowadzić do skutku. Niemniej (a może tym bardziej) zamiar ów musi być 
autentyczny na miarę moich możliwości i okoliczności zewnętrznych. Z 
zadośćuczynieniem wiąże się też (ale nie pokrywa w całości!) zadawana przez 
spowiednika pokuta.  

 

 
 



co-zrobic-gdy-spowiednik-nas-nie-zrozumie-lub-zrani 
 

 

(...) Spowiedź nie jest spotkaniem z szefem korporacji ani z dowódcą wojskowym, 
który wydaje rozkazy i żąda bezwzględnego posłuszeństwa. Wszystko opiera się 
tutaj na dobrowolności i zaufaniu. "Spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego 
przebaczenia" (KKK 1466). Niestety, może o tym zapomnieć, nadużyć swojego 
autorytetu i poranić penitenta. Możliwe też, że spowiednik, który rani i krzywdzi 
innych w konfesjonale, sam nie doświadczył wiele współczucia ze strony bliskich. Co 
więcej, poczucie wyższości może tak zamaskować w spowiedniku jego własną 
słabość, że grzechy drugiego działają na niego jak płachta na byka. Penitent może 
być dla kapłana lustrem, w którym on jednak nie chce się przeglądnąć, dlatego 
reaguje agresywnie. (...) Podczas spowiedzi może dojść do jeszcze gorszych rzeczy. 
Najczęściej polega to na krzywdzących ocenach, patrzeniu z góry, podnoszeniu 
głosu, braku opanowania, pochopnych ocenach, nieuwzględnianiu złożonej sytuacji 
penitenta, na surowości i niecierpliwości, czasem na wymuszaniu, aby ktoś wyznał 
grzechy albo żałował "na siłę", na zaspokajaniu swoich niespełnionych potrzeb, 
poniżaniu drugiego przez wykorzystanie autorytetu Boga lub swojego. Wtedy nie 
należy wpadać w skrajności. Tak, ból po zranieniu to normalna sprawa. Należy sobie 
dać czas, aby go przecierpieć. Drugą skrajnością jest przyzwolenie na znoszenie 
cierpienia dla Chrystusa czy w ramach pokuty. Można wyrazić swoje rozczarowanie, 
ból czy smutek. W przeciwnym razie do księdza nigdy nie dotrze, że postępuje źle. 
Czasami ze względu na dobro innych konieczna jest interwencja u przełożonych 
spowiednika. O tym wszystkim mówi Jezus Mt 18.

 

https://deon.pl/wiara/dariusz-piorkowski-sj-o-tym-co-zrobic-gdy-spowiednik-nas-nie-zrozumie-lub-zrani,2337872


zdarzylo-ci-sie-kiedys-upomniec-ksiedza-
w-konfesjonale 

 

Zdarzyło Ci się kiedyś upomnieć księdza?  

A idźmy w jeszcze większy hardkor: zdarzyło Ci się kiedyś upomnieć 
księdza w… konfesjonale? takie pytanie zadał na swoim facebookowym 
profilu o. Lech Dorobczyński. 

We wpisie opublikowanym na swoim profilu franciszkanin mocno 
podkreślił, że na tym polega Kościół: "Udzielać napomnień. Nie możemy 
być towarzystwem, które się zagłaska na śmierć. Uciekaj od pochlebców, 
którzy mówią Ci tylko to, co chciałbyś usłyszeć. To nie są przyjaciele! Jeśli 
jesteś influencerem czy youtuberem – lajki, które widnieją pod Twoim 
postem, pochodzą od Twoich fanów, ale nie przyjaciół.  

Przyjaciele zawsze mówią prawdę. Znamy takich ludzi (w tym artystów), 
którzy otaczają się pochlebcami, nazywając ich swoimi przyjaciółmi - a to 
błąd w samym założeniu." - napisał duchowny. 

 

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/lech-dorobczynski-ofm-zdarzylo-ci-sie-kiedys-upomniec-ksiedza-w-konfesjonale-,2222516
https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/lech-dorobczynski-ofm-zdarzylo-ci-sie-kiedys-upomniec-ksiedza-w-konfesjonale-,2222516


rodzaje-ksiezy-w-konfensjonale-ktorych-najczesciej-spotykasz 

Rodzaje księży w konfensjonale 

 

1. Zaczytany 
2. Zachęcający  
3. Incognito 
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tego sakramentu? Niektóre z tych trudności wyjaśnimy  

Nie usuną one trudności z pójściem do Sakramentu 

Pokuty i Pojednania, ale uczynią go b. zrozumiałym i 

nieco łatwiejszym w naszym przeżywaniu. 
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”Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej 
spowiedzi odprawiać Mszy św. ani przyjmować Komunii św., chyba że 
istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim 
jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić  akt  
żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak 
najszybciej”. (Kan. 916) oraz (KKK n.1457). Ten, kto ma świadomość 
popełnienia grzechu śmiertelnego, nie powinien przyjmować Komunii 
świętej, nawet jeśli przeżywa wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej 
rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba że ma ważny motyw przyjęcia 
Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi. Istnieją jednak 
szczególne sytuacje, kiedy to zezwala się wiernym na przyjęcie Komunii 
św., nie wymagając od nich uprzedniej spowiedzi. Jest tak np. kiedy 
wierny, mimo iż ma świadomość, że jego sumienie obciążone jest 
grzechem ciężkim, pragnie "z poważnego powodu przystąpić do Komunii, 
a nie ma do dyspozycji spowiednika" (KKK n. 1457); może on wówczas 
bez obaw uczestniczyć we Mszy i Komunii św. "Poważny powód" 
interpretowany jest w sposób szeroki, podobnie jak obecność 
spowiednika, których powinno być przynajmniej dwóch, tak aby dać 
penitentowi możliwość wyboru.:                                                              
trudne_pytania .   Czy-kazdy-dorosly-moze-przyjmowac-Komunie-sw   
 

Dla odpuszczenia grzechów powszednich nie jest niezbędna spowiedź, 
chociaż jest ona dopuszczalna. Dla odpuszczenia tej kategorii grzechów, 
przewidziane są pokutne części Mszy św.": akt pokuty, czytanie słowa 
Bożego. Świadectwem tego są słowa kapłana, jakie wygłasza on po 
odczytaniu Ewangelii:                                                                                                      
"Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy".:   trudne_pytania                                                                                  

 

Bp Smoleński: Jeśli spowiada znajomy ks., a ktoś się bardzo krępuje, 
można ten grzech nie wyznać ( to nie będzie zatajenie), a wyznać go przy 
następnej spowiedzi u innego księdza. 

 
 

POJEDNANIA  JEDNEGO  PENITENTA. Gdy penitent przychodzi, aby 
wyznać grzechy, kapłan życzliwie go przyjmuje. Penitent wypowiada 
słowa pozdrowienia: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

 

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen  
 

Następnie penitent żegna się mówiąc:                                                                        
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  

Kapłan równocześnie kreśli znak Krzyża nad penitentem nic nie mówiąc.  
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Penitent, określa czas ostatniej spowiedzi, pokutę odprawiłem, za 
grzechy żałowałem, a teraz obraziłem Pana Boga następującymi 
grzechami:  wymienia liczbę i okolicznośći przy grzechach ciężkich, 
może też wymienić jeden lub dwa grzechy lekkie. Mów: Więcej 
grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy mocno żałuję, 
obiecuję poprawę, a Ciebie Ojcze proszę, o pokutę i 
rozgrzeszenie.  Kapłan wyznacza mu czyn pokutny, który penitent 
przyjmuje, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy i poprawić swoje 
życie. Udziela pouczeń, a potem wyciąga prawą rękę w kierunku 
penitenta i wypowiada słowa rozgrzeszenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest 
dobry. Penitent kończy: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Kapłan 
odsyła penitenta mówiąc: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 

 
 

Czy wiesz, że możesz „pokłócić” się z księdzem o pokutę na 
spowiedzi? Pokuta wyznaczana przez kapłana pokuta powinna być 
adekwatna do sytuacji grzesznika. Nieraz może nią być jakiś uczynek 
miłosierdzia. Sam penitent też ma prawo dopytać, jeśli czegoś nie 
zrozumiał. Użyjmy prostego przykładu: Starsza kobieta wyznaje, że 
wścieka się na polityków, których ogląda w telewizji – źle o nich myśli, źle 
im życzy. Spowiednik w ramach pokuty nakłada więc na nią tygodniowy 
„post” od telewizji. Niby wszystko gra. Starsza pani wraca do domu i 
wyłącza mężowi telewizor w połowie meczu, bo mieszkają w małym 
mieszkanku, a jej ksiądz kazał nie oglądać telewizji. Cóż ten biedny mąż 

Deus, Pater 

misericordiarum, qui per 

mortem et resurrectionem 

Filii sui mundum sibi 

reconciliavit et Spiritum 

Sanctum effudit in 

remissionem peccatorum, 
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Bóg, Ojciec miłosierdzia, 

który pojednał świat ze 
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the Father, and of the Son, 
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winien w tym wszystkim? Jasne, że może heroicznie wspierać małżonkę w 
jej duchowych zmaganiach, jakie stanowi wypełnianie pokuty, ale nie jest 
to jego obowiązkiem. Poza tym, zadaną pokutę także chroni w jakiś 
sposób tajemnica sakramentu. Niekoniecznie wszyscy, nawet najbliżsi 
muszą wiedzieć, że ja coś robię „za pokutę”. Również w takich 
przypadkach warto zwrócić spowiednikowi uwagę, że ta akurat pokuta 
jest z pewnych względów kłopotliwa. Ważne, żeby nie bać się o tym 
rozmawiać. Pokuta jest ważna, bo chodzi w niej o moją drogę do 
zbawienia. Musi mi na niej zależeć. A o rzeczy, na których nam zależy 
warto się czasem „pokłócić”. Nawet w konfesjonale.: czy-wiesz-ze-
mozesz-poklocic-sie-z-ksiedzem-o-pokute-na-spowiedzi   
 

Co zrobić, gdy zapomnę, jaką dostałem na spowiedzi pokutę?  
Powtórz spowiedź! 
co-zrobic-gdy-zapomne-jaka-dostalem-na-spowiedzi-pokute-sa-dwa-
rozwiazania/   

 
 

  
 

 

5. Zadośćuczynienie                                                                                                                                                                                                             

 

Znaczy uczynić za dość, a to polega na wyrównaniu rachunków, na 
spłaceniu długów jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie grzechu,                       
wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy                                  
– w czterech płaszczyznach grzechu.  
 

Wypełnienie pokuty polega na wypełnieniu nadanej i przyjętej pokuty. 
Wyrównanie szkody materialnej i duchowej. Przy szkodzie materialnej jest 
obowiązek restytucji – oddanie rzeczy zabranej, czy zniszczonej. Jeśli ktoś 
nie jest w stanie oddać danej rzeczy, to powinien wyrównać szkodę przez 
ekwiwalent materialny. Zadośćuczynienie jest dopełnieniem sakramentu i 
jeśli jest nie wypełnione to pozostaje ciągle otwarta kwestia tego 
sakramentu. Dzisiaj wypełnienie pokuty i zadośćuczynienia jest możliwe 
tak długo, dopóki po raz następny nie przystąpimy do sakramentu.                                  

 

Masz grzech odpuszczony, a czy krzywdę naprawiłeś? Grzech 
odpuszczony, ale nie odpokutowany. To się już dokonało. Odbyliśmy 
szczerą spowiedź. Ale został jeszcze jeden, ostatni warunek sakramentu 
pojednania. Pomyślmy, gdy zgrzeszę, staję się winny, jestem 
odpowiedzialny za zło, które uczyniłem, za ten wybór fałszywego dobra, 
bo tak właśnie się dzieje: grzeszę, ponieważ przedstawiam sobie zło jako 
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dobro i dlatego je popełniam. Ale problem grzechu nie kończy się na 
winie, bo ma on również swoje konsekwencje – i dla nas, i dla innych. 
Jego skutki pozostają, pomimo odpuszczenia nam winy. W teologii 
nazywamy je karą. Konsekwencje tego, że na skutek naszego grzechu 
coś zostało zniszczone, spadają na innych, a także często na nas samych. 
Ale są też grzechy, których skutki są szczególnie dotkliwe dla tych, 
których skrzywdziliśmy, dlatego są nazywane ”grzechami wołającymi o 
pomstę do nieba” i chociaż został rozgrzeszony, (Bóg zmazał winę i nasza 
sytuacja staje się dzięki temu taka, jakby zło, które popełniliśmy, zostało 
wymazane, jakby się nie wydarzyło. To może zrobić tylko Pan Bóg) 
pozostają jeszcze konsekwencje mojego grzechu oraz moja 
odpowiedzialność  za to, co zrobiłem, za skutki tego czynu. Pokuta i 
zadośćuczynienie. Zostaje nam bowiem pewien dług wobec Boga i wobec 
bliźniego, którego skrzywdziliśmy. A nieraz, jest i tak, że naprawienie, jest 
po prostu niemożliwe! Co zrobić? Pomyśl sam. Sprawa bardzo poważna! 
Pokuta przy spowiedzi niech  będzie iskrą do naprawiania zła, niech się 
rozpocznie cały proces ZADOŚDUCZYNIENIA!: Zadoscuczynienie/2  
 

Kan. 920 - Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz 
pierwszy ma obowiązek przyjmować Ją przynajmniej raz w roku. Ten 
nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że 
dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.  W 
KPK czytamy natomiast: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku 
rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać 
wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie” (kan. 989). 
Sformułowanie to przytacza najnowszy KKK (nr 1457). Wynika z tego, że 
obowiązek spowiedzi z grzechów ciężkich. Faktem też jest, że św. 
Augustyn do publicznej spowiedzi nigdy nie przystąpił.:  
Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego  
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Sakrament Pokuty i Pojednania:  Historia                                                                                                                                                                                             

2.1.1 Początki do drugiej poł. II w.  autorzy Didache, Pasterz 
Hermasa, także Ignacy Antiocheński w swoich Listach wymienili grzechy 
ciężkie: cudzołóstwo, nierząd, pożądliwość, słowa nieczyste, zabójstwo, 
magia, bałwochwalstwo, chciwość, kradzież,  zazdrość, zła żądza, miłość 
próżnej chwały, nienawiść, hipokryzja, fałszywe świadectwo, fałszywe 
przysięgi, obmowa, gniew, kłótliwość, krzywda, perwersyjność, złe plotki, 
obraźliwe wyzwiska, wprowadzanie w błąd, próżność, arogancja,  
zarozumiałość, niestałość i głupota, pijaństwo i nieumiarkowanie[2], które 
niekiedy wyznawano publicznie, ale nie było to regułą. W przypadku 
cięższych grzechów, dochodziło do odsunięcia danego chrześcijanina od 
przystępowania do Komunii, aż do czasu, gdy odbędzie pokutę 
proporcjonalną do swych złych czynów. Była ona nadawana przez 
biskupa. Współcześnie nazywa się ją pokutą publiczną, co mylnie 
rozumiane jest z publicznym wyznaniem grzechów. Świadectwa z 
pierwszych wieków Kościoła wskazują, że najczęściej grzechy, za które 
wyznaczano pokutę były znane jedynie samemu biskupowi. Charakter 
publiczny pokuty starożytnej należy rozumieć jako uczestnictwo 
modlitewne i wsparcie duchowe wspólnoty chrześcijańskiej udzielane 
grzesznikowi, nie zaś jako publiczne upokorzenie. Zdarzało się, że 
penitent czynił publiczną spowiedź. Zawsze jednak była to jego osobista, 
wolna decyzja, wynikająca z pobudek duchowych[5].    

2.1.2 Dyscyplina pokutna w III wieku . W tym okresie nastąpił 
kryzys montanistyczny, który był reakcją na zbyt łagodne traktowanie 
grzeszników. Chodziło o dopuszczanie upadłych po odbyciu pokuty do 
Komunii. Było to niezgodnie, według krytyków, z wcześniejszą praktyką.                                                                                       
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2.1.3 Pokuta kanoniczna od IV do VI w. Akta starożytnych synodów 
ukazują, że w Eucharystii uczestniczyli jedynie ci, którzy nie zgrzeszyli 
grzechami ciężkimi, zgodnie ze słowami 1 Listu Jana 3,6: Każdy, kto trwa 
w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani 
Go nie poznał. Do Komunii nie był dopuszczony nikt, kto należał do stanu 
pokutników aż do dnia, w którym biskup pojednał go ze wspólnotą 
Kościoła. Kanon 29 synodu w Epaone (517 r.) w Galii mówi o tym, że 
jedynie apostaci mają opuścić zgromadzenie razem z katechumenami 
przed rozpoczęciem części eucharystycznej zgromadzenia niedzielnego. 
Pozostali pokutnicy uczestniczyli w liturgii, ale nie byli dopuszczeni do 
Stołu Pańskiego[7].       

2.2 Okres tzw. taryf pokutnych. Świadectwem nowego podejścia do 
praktyki pokutnej, był synod w Chalon-sur-Saône (644-655 r.). Biskupi 
stwierdzili, że jest rzeczą pożyteczną dla wiernych, by na tych, którzy 
zgrzeszyli biskup nałożył pokutę tyle razy, ile potrzeba (kanon 8). Ten 
sposób pokuty polegał na odbywaniu ustalonych czynów pokutnych za 
konkretne grzechy. Początki takiej pokuty miały miejsce w środowisku 
monastycznym. Poszczególnym grzechom były przypisane odpowiednie 
czyny pokutne – stąd nazwa "taryfy pokutne"[8]. Rozwój spowiedzi 
prywatnej, jako równoprawnej z pokutą publiczną, przypada na czasy 
Grzegorza Wielkiego.                                                                                                                                                           

2.3 Okres od XIII w.  W 1215 Sobór laterański IV wprowadził obow. 
spowiedzi przynajmniej raz w roku oraz tajemnicę spowiedzi. Konfesjonał 
wprowadzony został po Soborze Trydenckim (1545-1563).                    
Dzisiejsze praktyki pokutne reguluje Ordo Poenitentiae z 1973 r. 

 

Krzyże pokutne, to monolityczne, proste i surowe kamienne formy w 
kształcie krzyża wznoszone przez zabójców w miejscu popełnionego 
morderstwa. W Europie istnieje ok. 7000 Krzyży. Największym tego typu 
obiektem w Europie jest Krzyż pokutny w Stargardzie[1]. Na terenie 
samej Polski znajduje się ok. 600 Krzyży. Morderca, oprócz wzniesienia 
krzyża, był również zobowiązany pokryć koszty pogrzebu i sądu. Winien 
również łożyć na utrzymanie rodziny zabitego. Był zobowiązany wobec 
Kościoła, np. musiał zakupić świece. Następnie powinien odbyć boso 
pieszą pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie krzyża stanowiło 
ostatni punkt pokuty. Krzyż był jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano 
go ku pamięci i przestrodze potomnych. Miał również skłaniać 
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przechodniów do modlitwy za dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu 
następowało pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.                                                                                                         
Krzyż mordercy - Małopolska w miejscowości Bachowice. Jadąc od 
strony Wadowic skręcam w prawo, w kierunku przysiółka Kaniów. Szybko 
zostawiam w tyle niewielką grupę domów. Wąska droga prowadzi między 
polami uprawnymi poprzecinanymi połaciami drzew. Niecały km dalej po 
lewej stronie dostrzegam niewysoki płotek stojący u stóp wysokiego 
drzewa. To tu. Za płotkiem kryje się kamienny, łaciński Krzyż w ponad 
połowie zakopany w ziemi. Pokrywa go warstwa kolorowych porostów. Na 
tabliczce informacyjnej pisze jedynie, że to Krzyż Pokutny stawiany przez 
zabójcę w miejscu zbrodni.  
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Krzyże znajdujące na terenach ziemi lubuskiej należą do jednych z najciekawszych w Polsce. Dla każdego, kto zechce 
zgłębić ich tajemnice, stanowić mogą ciekawą wyprawę w głąb historii. Wśród lubuskich ciekawostek na szczególną 

uwagę zasługują 3 krzyże najniżej położone w Gubinie - 45 m n.p.m., krzyż w Markosicach - jedyny na naszych 

terenach zabytek w kształcie krzyża maltańskiego. Najmniejszy krzyż pokutny w Polsce znajduje się w Jasieniu, przy 
kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, ma 37 cm wysokości, jako jedyny został wykuty z połówki kamienia młyńskiego, 

a największy znajdziemy w Kole - mierzy 155 cm. Ciekawe, trudno dostępne „leśne” krzyże znajdują się w Mirocinie 
Dolnym, Nowoszowie i Raszynie. Dotrzeć można do nich jedynie z przewodnikiem lub z dokładną mapką okolicy - 

takie mapy znaleźć można w opracowaniu M. Wojeckiego. Nietypowe są również kamienne krzyże pokutne 

wmurowane na szczytach kościołów w Chotkowie, Ługach i Lubanicach.   https://youtu.be/T-6d9Dgf7xU 
 

    
https://youtu.be/HqBLhneraeU 
 

Krzyż pokutny Wrocław Żerniki znajduje się około 500 metrów od dworca kolejowego przy drodze idącej po prawej 
stronie torów w kierunku Złotnik. Na krzyżu wyryta jest strzała, prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Jest to na tyle 

ciekawe miejsce, że warto zboczyć z głównej trasy, aby je odwiedzić https://youtu.be/wmfFYFgZIPk 
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Hermas był bratem jednego z pierwszych papieży Piusa I, którego pontyfikat 
przypada na lata 140-155. Powstanie „Pasterza” datuje się zatem na ok. 140 r. 
Miejscem jego powstania jest Kościół rzymski. Głównym tematem dzieła jest pokuta, 
a właściwie nawrócenie, już po chrzcie świętym (greckie słowo metanoia, które 
tłumaczymy jako „pokuta”, oznacza dosłownie „zmianę myślenia, nawrócenie”). W I 
i II wieku powszechne było przekonanie, że chrześcijanin, który przez chrzest stawał 
się nowym człowiekiem i przyoblekł się w Chrystusa, nie powinien ciężko grzeszyć. 
Przez słowo „ciężko” rozumiano wykroczenie przeciwko tym przykazaniom, które 
Bóg dał Noemu, a które określa się jako „prawo noachidów”. Grzechami ciężkimi i 
nieodpuszczalnymi były apostazja czy też bałwochwalstwo, nierząd (grzechy 
seksualne), morderstwo. Czasami ten katalog grzechów ciężkich był doprecyzowany 
bądź poszerzany. Co zatem zrobić z chrześcijanami, którzy upadli? Czy po 
splamieniu szlachectwa chrztu była dla nich jakaś droga powrotu do Kościoła? 
Problem stał się szczególnie aktualny, gdy pojawiły się prześladowania chrześcijan. 
Z okresu pierwszych wieków mamy wiele świętych męczenników – świadectwa 
historyczne podają w sumie około 1000 imion męczenników, którzy oddali życie za 
wiarę w okresie patrystycznym (do 749 r.). Bądźmy jednak realistami... Wielu 
chrześcijan nie wytrzymywało próby prześladowań i wobec rzymskich urzędników, 
gdy groziło im widmo śmierci, zapierali się wiary w Chrystusa. Gdy prześladowania 
ustały, apostaci często chcieli wrócić do wspólnoty Kościoła, ale czy Kościół mógł ich 
przyjąć? Na to pytanie odpowiedzi udziela „Pasterz” Hermasa. 



Autor dzieła jest niewolnikiem i chrześcijaninem. Dzieło zaczyna się od przywołania 
nieco banalnej historii. Hermas jako służący pomógł swojej pani o imieniu Rode 
wyjść z kąpieli w Tybrze. Nie uszło jego uwadze piękno kobiety... Po latach ma 
duchową wizję swojej już zmarłej matrony. Rode wyrzuca Hermasowi jego nieczyste 
spojrzenie i nazywa je grzechem, a jednocześnie zapewnia, że jeżeli będzie się 
modlił „Bóg uleczy jego grzechy”. W kolejnej wizji Hermas spotyka Kościół w postaci 
sędziwej kobiety. Kobieta ta zapewnia Hermasa, że z powodu spojrzenia na Rode 
Bóg „nie gniewa się” na niego, ale żąda „aby zadbał o nawrócenie swoich dzieci”, 
wszak jako ojciec zaniedbał je religijnie i pozwolił, aby jego rodzina „pogrążyła się w 
zepsuciu”. Dzieci Hermasa w obliczu prześladowań nie tylko zaparły się wiary, ale 
także wydały swojego ojca, tak że w konsekwencji władze rzymskie skonfiskowały 
jego majątek. Teraz Bóg objawia Hermasowi możliwość pokuty, która z czasem 
będzie nazywana „drugim chrztem”. Raz, i tylko raz, po chrzcie chrześcijanie mogą 
liczyć na to, że Boże miłosierdzie przykryje ich śmiertelny grzech. Jak przebyć tę 
drogę nawrócenia, oczyszczenia? W kolejnych 12 przykazaniach i 10 
przypowieściach tłumaczy to Hermasowi Anioł Pokuty, który ukazuje mu się w 
postaci pasterza, pięknego młodzieńca. Jest on pasterzem, który przez swoją naukę 
prowadzi grzeszników do nawrócenia. https://priest.pl/dobry-pasterz-hermasa/

 

PASTERZ HERMASA                      

Pokuta w praktyce 

 

 Wikipedia:  Drzeworyt przedstawiający biczowników 
https://www.google.com/search?q=PASTERZ+HERMASA&sxsrf=AJOqlzVhvGGmgDSH1iqUQrF-OLSNM-

jbHg:1673974234942&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY0Yv9h8_8AhVihP0HHQrtAxMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr=1#imgrc=sD

UUt6BUqeqsPM   .   https://m.niedziela.pl/artykul/147066/nd/Pokuta-w-praktyce 
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Post i praktyki pokutne – z tym właśnie najczęściej kojarzy 
nam się okres Wielkiego Postu. Co zostało w naszych 
czasach z dawnych praktyk pokutnych, o których pisali 
Ojcowie Kościoła i mówili Ojcowie Pustyni? 

Wśród praktykowanych form pokutnych w starożytności chrześcijańskiej 
znane były: biczowania, noszenie włosiennic, worów pokutnych oraz 
praktykowanie surowych postów o chlebie i wodzie. 

Bicze i włosiennice 
Włosiennica to szata pasterska, wykonana z szorstkiej sierści kozy albo 
wielbłąda. Jej noszenie nie należało do przyjemności. Miało przypomnieć 
o konieczności żalu za popełnione grzechy. Noszenie włosiennicy 
zachowało się do naszych czasów, chociaż jest to praktyka podejmowana 
już tylko przez osoby życia konsekrowanego, ale zawsze za zgodą 
przełożonego klasztoru. Włosiennicę nosili święci i błogosławieni, m.in.: 
Franciszek z Asyżu, Karol Boromeusz, Teresa z Ávili, Ignacy Loyola, Jan 
Maria Vianney, Teresa z Lisieux, Faustyna Kowalska, Pio z Pietrelciny czy 
Edyta Stein. 

Wśród dawnych praktyk pokutnych było również biczowanie. Co ciekawe, 
np. Hiszpania zachowała lokalne obrzędy z udziałem bractw 
biczowniczych. Procesje biczowników odbywają się też na Filipinach. 
Warto jednak podkreślić, że chłostanie własnych pleców, traktowane jako 
umartwienie, pozostało indywidualną praktyką niektórych księży i 
zakonników. 

Pokuta na słupie 
Była to przyjęta w tamtych czasach forma dobrowolnej pokuty 
praktykowana przez chrześcijańskich ascetów. Z tą formą ascezy – 
siedzeniem na kamiennym słupie – spotykamy się w IV wieku na 
terenach Syrii i Palestyny. Pokutnicy – stylici wzbudzali szacunek i podziw 
u współczesnych sobie i już za życia spotykali się z powszechną czcią, a 
po śmierci wielu z nich otoczono kultem jako świętych. 

Umartwienia, posty, prostracje 
W rozmowie z Niedzielą ks. prof. Dariusz Zagórski, historyk Kościoła i 
patrolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podkreśla, że 



„wśród praktyk pokutnych szczególną wartość zawsze miały: post, 
jałmużna i modlitwa”. – I te praktyki są bardzo mocno obecne w naszych 
czasach. Ojcowie Kościoła, tacy jak m.in.: św. Bazyli Wielki, Marek 
Eremita, św. Augustyn czy Tertulian w poście widzieli podstawową 
praktykę duchową. Post łączy się z czynną miłością bliźniego, w 
szczególności z jałmużną – mówi ks. Zagórski. 

Praktyką pokutną była również tzw. prostracja, czyli leżenie krzyżem lub 
padanie na twarz – co jest wyrazem szczególnego (większego niż 
klęczenie) uniżenia się wobec Boga oraz głębokiej modlitwy. Z tym 
gestem spotykamy się w naszych świątyniach podczas liturgii Wielkiego 
Piątku. Wiemy ze świadectw, że taką formę modlitwy i uniżenia 
praktykował św. Jan Paweł II. A zatem prostracja to jedna z tych praktyk 
pokutnych, które przetrwały do naszych czasów. 

Nauczanie Ojców Kościoła to był stopniowy rozwój teologii pokuty. – 
Wielkie znaczenie dla poznania rozwoju teologii pokuty ma Pasterz 
Hermasa. Akcentuje on wagę chrztu jako gładzącego wszystkie grzechy. 
Po to zresztą chrzest miał zostać ustanowiony – mówi ks. Zagórski. Tekst 
ten wskazuje jeszcze na możliwą „drugą pokutę” i ponowne przyjęcie do 
Kościoła kogoś, kto wyparł się wiary po chrzcie (zwłaszcza w czasie 
prześladowań), ale taki powrót jest możliwy tylko jeden raz. Widać tu 
kształtującą się dopiero praktykę sakramentu pokuty – dodaje patrolog. 

Nieznane dzisiaj wczesnochrześcijańskie sposoby uzyskania odpuszczenia 
grzechów przekazał nam Orygenes. – Przypominał on o sposobach jego 
uzyskania według Ewangelii. Pierwszy z nich to chrzest, drugi to 
męczeństwo, a sposoby od trzeciego do szóstego wskazują na 
życie w duchu Chrystusowej miłości: trzeci to jałmużna, czwarty 
– odpuszczanie z serca grzechów bliźnim, piąty – nawrócenie 
grzesznika z błędnej drogi, szósty – pełnia miłości. Ostatni zaś, 
siódmy, polega na wyznaniu grzechu ks. – wyjaśnia patrolog. 

Warto przypomnieć, że pokutnicy dzielili się na cztery grupy: 
„płaczących”, którzy pozostawali na zewnątrz kościoła, 
„słuchających”, którzy opuszczali kościół po Liturgii Słowa, 
„klęczących”, którzy pozostawali w postawie klęczącej podczas modlitw, 
i „stojących”, którzy stali podczas nabożeństwa, ale nie byli dopuszczani 
do Komunii św. Pokuta trwała wiele lat. 

W podejmowaniu praktyk pokutnych najważniejsza jest 
metanoia, czyli prawdziwe nawrócenie, zmiana mentalności.

 



5. Zadośćuczynienie                                                                                                                                                                                                             

uczynić zadość, wyrównaniu rachunki, spłacić długi jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie 

grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech 

płaszczyznach grzechu. Wypełnienie pokuty polega na wypełnieniu nadanej i przyjętej 

pokuty. Wyrównanie szkody materialnej i duchowej. Przy szkodzie materialnej jest 

obowiązek restytucji – oddanie rzeczy zabranej, czy zniszczonej. Jeśli ktoś nie jest w stanie 

oddać danej rzeczy, to powinien wyrównać szkodę przez ekwiwalent materialny. 

Zadośćuczynienie jest dopełnieniem sakramentu i jeśli jest nie wypełnione to pozostaje 

ciągle otwarta kwestia tego sakramentu. Dzisiaj wypełnienie pokuty i zadośćuczynienia jest 

możliwe tak długo, dopóki po raz następny nie przystąpimy do sakramentu.                                                                                                                                                                  

Masz grzech odpuszczony, krzywdę 

naprawiłeś? Grzech odpuszczony, a czy 

odpokutowany?  To się już dokonało. Odbyliśmy szczerą spowiedź. Ale 

został jeszcze jeden, ostatni warunek sakramentu pojednania. Pomyślmy, gdy zgrzeszę, staję 

się winny, jestem odpowiedzialny za zło, które uczyniłem, za ten wybór fałszywego dobra, 

bo tak właśnie się dzieje: grzeszę, ponieważ przedstawiam sobie zło jako dobro i dlatego je 

popełniam. Ale problem grzechu nie kończy się na winie, bo ma on również swoje 

konsekwencje – i dla nas, i dla innych. Jego skutki pozostają, pomimo odpuszczenia nam 

winy. W teologii nazywamy je karą. Konsekwencje tego, że na skutek naszego grzechu coś 

zostało zniszczone, spadają na innych, a także często na nas samych. Ale są też grzechy, 

których skutki są szczególnie dotkliwe dla tych, których skrzywdziliśmy, dlatego są 

nazywane ”grzechami wołającymi o pomstę do nieba” i chociaż został rozgrzeszony, (Bóg 

zmazał winę i nasza sytuacja staje się dzięki temu taka, jakby zło, które popełniliśmy, 

zostało wymazane, jakby się nie wydarzyło. To może zrobić tylko Pan Bóg) pozostają 

jeszcze konsekwencje mojego grzechu oraz moja odpowiedzialność  za to, co zrobiłem, za 

skutki tego czynu. Pokuta i zadośćuczynienie. Zostaje nam bowiem pewien dług wobec 

Boga i wobec bliźniego, którego skrzywdziliśmy. A nieraz, jest i tak, że naprawienie, jest po 

prostu niemożliwe! Co zrobić? Pomyśl sam. Sprawa bardzo poważna! Pokuta przy 

spowiedzi niech  będzie iskrą do naprawiania zła, niech się rozpocznie cały proces 

ZADOŚDUCZYNIENIA!: https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2  

 

Kan. 920 - Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować              

Ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla 

słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.  W KPK czytamy natomiast: „Każdy wierny, 

po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie 

swoje grzechy ciężkie” (kan. 989). Sformułowanie to przytacza najnowszy KKK (nr 1457). Wynika z tego, że 

obowiązek spowiedzi z grzechów ciężkich. Faktem też jest, że św. Augustyn do publicznej spowiedzi nigdy 

nie przystąpił.:  http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf   
 

https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2
http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf
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Zwyczajnym sposobem odpuszczenia grzechów 
ciężkich „jest indywidualna i integralna spowiedź 
oraz rozgrzeszenie. W sytuacji wyjątkowo groźnej 
pandemii  „można, a niejednokrotnie należy, 
skorzystać z nadzwyczajnych form pojednania z 
Bogiem”, przewidzianych przez Kościół. 

Wierni w czasie trwania pandemii z wielu powodów, np z powodu 
kwarantanny, mogą nie mieć dostępu do kapłana. W tym nadzwyczajnym 
czasie wierni są zachęcani do pozostania w domu. W takiej sytuacji 
można „odzyskać stan łaski uświęcającej poprzez akt żalu doskonałego, 
czyli wyrażenie skruchy z miłości do Boga”. Skrucha może być 
uzewnętrzniona prostą formułą (np. przez akt żalu: „Ach żałuję za me 
złości…”). Takiej postawie musi towarzyszyć „szczery zamiar wyznania 
grzechów ciężkich w spowiedzi, kiedy to będzie możliwe”. Zostało 
podkreślone, że duchowni powinni często przypominać o „zbawiennym 
charakterze żalu za grzechy z miłości do Boga”. W tym kontekście 
przywołane są słowa papieża Franciszka, który w homilii z 20 marca br. 
powiedział: „Czyń to, co mówi Katechizm. Jeśli nie znajdziesz kapłana, 
który mógłby Cię wyspowiadać, porozmawiaj z Bogiem, który jest Twoim 
Ojcem i powiedz Mu: «Panie, zrobiłem to, i jeszcze tamto… Przebacz mi» 
i poproś go z całego serca o przebaczenie, poprzez akt żalu i przyrzeknij 
Mu: «Potem się wyspowiadam, ale teraz mi przebacz».                                              
I od razu wrócisz do łaski Bożej”. 

Dokument przypomina też o łasce specjalnego odpustu zupełnego, 
udzielonego chorym i licznym grupom wiernych. Dokument w tej sprawie 
wydała w ubiegłym tygodniu Penitencjaria Apostolska. Warunkiem 
otrzymania odpustu jest oderwanie od grzechu, odmówienie wskazanych 
modlitw. Wystarczy wyrażenie pragnienia wypełnienia pozostałych 
warunków odpustu (spowiedzi, Komunii Świętej, modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego), gdy tylko będzie to możliwe. 

Przytoczono także zalecenia Penitencjarii Apostolskiej określające w jakich 
warunkach, w sytuacji pandemii powinna odbywać się spowiedź. 
Podkreślono konieczność zachowania zarówno bezpiecznej odległości 
spowiednika od penitenta, jak i wiernych oczekujących na spowiedź. 
Zdecydowanie zalecono zrezygnowanie z konfesjonału i urządzenia do 
tego celu specjalnego pomieszczenia np. kaplicy, zakrystii, sali 

 



katechetycznej lub biura parafialnego   . „Spowiedzi można także 
wysłuchać na otwartej przestrzeni z dala od innych ludzi”. 

„W okresie epidemii podczas sprawowania sakramentu pokuty mogą 
wystąpić okoliczności, w których nie będzie wymagane integralne i pełne 
wyznanie grzechów”. Podkreślono, że taka sytuacja może wystąpić w 
przypadku zaistnienia zagrożenia (np. niebezpieczeństwa zakażenia) dla 
penitenta lub spowiednika. Podobne okoliczności mogą wystąpić, gdy nie 
można zachować odpowiedniej dyskrecji przy wyznawaniu grzechów, 
choćby na sali szpitalnej. W takich warunkach „kapłan według swojego 
rozeznania może pouczyć penitenta o konieczności skrócenia wyznania 
grzechów”. W przypadku niepełnego wyznania win przez penitenta, ks.  
przed udzieleniem rozgrzeszenia zobowiązuje go do szczegółowego 
wyznania grzechów ciężkich podczas najbliższej spowiedzi. 

W przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci kapłan może 
udzielić rozgrzeszenia ogólnego dla wielu penitentów, jeśli nie ma 
możliwości ich wyspowiadania. „W sytuacji obecnej epidemii w 
bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci mogą znajdować się pacjenci 
na oddziałach zakaźnych oraz personel szpitalny, który się nimi zajmuje. 
W miarę rozwoju zagrożenia ta kategoria może objąć także inne grupy i 
osoby”. Zostało dodane, że o potrzebie udzielenia rozgrzeszenia ogólnego 
trzeba powiadomić biskupa diecezjalnegolub jeśli nie jest to możliwe 
należy poinformować go o tym fakcie po dokonaniu absolucji generalnej. 
Przypomniano także o obowiązku wezwania wiernych do aktu skruchy 
oraz o konieczności postanowienia wyznania grzechów ciężkich w 
spowiedzi po ustaniu zagrożenia.  

Każda z form sprawowania sakramentu pokuty „wymaga fizycznej 
obecności kapłana i penitenta” i nie może być zastąpiona inną formą 
komunikacji. Zachęcono jednak, aby wykorzystać środki komunikacji 
społecznej „w celu przygotowania wiernych do odpowiedniego przeżycia 
spowiedzi w skróconej lub w nadzwyczajnej formie, a także do 
podnoszenia na duchu”. Za pośrednictwem mediów „należy informować 
wiernych o możliwości przełożenia nakazanej przykazaniem kościelnym 
spowiedzi na czas po zakończeniu epidemii, wzywać do modlitwy oraz 
tłumaczyć znaczenie i wartość żalu doskonałego”.:   spowiedz-w-czasach-
epidemii-dokument-kurii-biskupiej-ordynariatu-polowego/ 

 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-marzec-2020-o/2020-03-23c-spowiedz-w-czasach-epidemii-dokument-kurii-biskupiej-ordynariatu-polowego/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-marzec-2020-o/2020-03-23c-spowiedz-w-czasach-epidemii-dokument-kurii-biskupiej-ordynariatu-polowego/


Trzeba iść do spowiedzi, o ile jest taka możliwość. 
To spotkanie z Bożym miłosierdziem, to jest coś 
przepięknego, ale w tym szczególnym czasie 
trzeba podejść do tego z roztropnością”.                                                         

Video: https://youtu.be/Ztv6qjMxgRs                                                                                            
Jeśli masz pytanie wyślij je na: pytania@deon.pl 

 

Spowiedź przez smartfona 
nie jest ważna - orzekł Watykan. Jak 

się podkreśla, mimo wielu zmian wymuszonych 
przez pandemię, ksiądz nie może spowiadać 
przez telefon. Możliwe jest udzielenie zbiorowego 
rozgrzeszenia, na przykład przy wejściu na 
oddział w szpitalu. 

Kardynał Mauro Piacenza, który jest Penitencjariuszem Większym Stolicy 
Apostolskiej, wyjaśnił, że w przypadku połączenia telefonicznego "brakuje 
rzeczywistej obecności penitenta i nie dochodzi do przekazania słowa 
rozgrzeszenia; są tylko wibracje elektryczne,                                                              
które odtwarzają ludzkie słowa". 

Dostojnik zaznaczył zarazem, że Kościół nie pozostawia tych, którzy chcą 
się wyspowiadać, ale nie mogą tego zrobić. Chodzi na przykład o 
dramatyczne sytuacje na zamkniętych oddziałach szpitalnych, gdzie są 
pacjenci chorzy na Covid-19. 

- Do biskupa diecezjalnego należy ustalenie na podległym mu obszarze i 
relatywnie do poziomu zakażeń, bardzo ciężkich przypadków, w których 
dozwolone jest udzielenie zbiorowego rozgrzeszenia; na przykład przy 
wejściu na oddziały szpitalne, gdzie znajdują się zakażeni wierni, którym 
grozi śmierć - oświadczył kardynał Piacenza. Dodał, że trzeba zapewnić 
odpowiednie narzędzia po to, by słowa rozgrzeszenia były słyszalne.  

Podobnie Msza Święta oglądana w 
telewizji nie zastępuje tej, w której 
uczestniczy się w kościele. 
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„Spowiedź drive” 
we francuskiej 
parafii. Tak kapłani 
omijają sanitarny 
reżim państwa 

 
Read 
more: http://www.pch24.pl/spowie
dz-drive-we-francuskiej-parafii--
tak-kaplani-omijaja-sanitarny-
rezim-
panstwa,75786,i.html#ixzz6LP02E
ZYV 
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Córka zamieszkała z chłopakiem 
 
Od wielu lat należymy do Domowego Kościoła. Jesteśmy rodzicami trójki dorosłych już dzieci. Z 
naszą średnią córką przeżyliśmy bardzo trudny czas. Zamieszkała ze swoim chłopakiem bez 
zawarcia małżeństwa. Wyprowadziła się podczas naszej nieobecności, gdy byliśmy na procesji 
Bożego Ciała. Wcześniej nie uprzedzała nas, że zamierza się wyprowadzić. 
Początkowo rozmawialiśmy z nią. Jednak nasze tłumaczenia, które z czasem przerodziły się w 
ostre przygany, nic nie pomogły. Zastanawialiśmy się, co robić. Ksiądz, którego się radziliśmy, 
stwierdził, że skoro córka uważa się za dorosłą, to powinniśmy pozwolić jej skosztować tej 
dorosłości i zerwać z nią wszelkie kontakty, dopóki nie zmieni swojego postępowania. Tak 
zrobiliśmy. Odcięliśmy się od córki. 
W żaden sposób nie wpłynęło to na zmianę postępowania córki. Uzyskaliśmy tylko taki efekt, że 
dziecko przyjeżdżało do domu, aby zobaczyć się z rodzeństwem, kiedy nas nie było, bo 
wyjeżdżaliśmy na ORAR. 
W końcu powiedzieliśmy sobie, że tak dłużej być nie może. Być rodzicem wtedy, gdy wszystko jest 
cacy, każdy potrafi, ale trzeba być przy dziecku także wówczas, gdy ono się pogubi. 
Zadzwoniłam do córki i poprosiłam, aby przyjechała. Powiedziałam, że to co robi, jest grzeszne, 
niegodziwe, ale to nie zmienia naszej miłości do niej. Powiedziałam, że tu jest jej dom, do którego 
zawsze może wrócić. Bez względu na to, co ze swoim życiem robi, jesteśmy przy niej, choć jest to 
dla nas bardzo bolesne i nie zgadzamy się na to. 
 
Odzyskaliśmy dziecko. Zaczęła nas odwiedzać, dzwonić do nas, dzielić się 
problemami. Odwiedzała nas również ze swoim chłopakiem. Zgadzaliśmy się na to, 
nie pozwalaliśmy jednak, by on nocował u nas w domu. 
Kiedy nasze relacje poprawiły się, zaprosili nas, byśmy ich odwiedzili tam, gdzie 
mieszkają. Z zaproszenia nie skorzystaliśmy. Powiedzieliśmy: "Nie ma żadnych 
«was»"! Lubiliśmy chłopaka córki, ale jasno mówiliśmy: "Nie jesteście małżeństwem, 
nie ma «was», nie możemy więc przyjąć zaproszenia". 
Córka poprosiła mnie również o najpotrzebniejsze rzeczy do gospodarstwa 
domowego. Odmówiłam mówiąc, że wszystko w swoim czasie. 
Nasz koszmar ciągle trwał. Ja nie miałam chwili wolnej w ciągu dnia, żebym nie 
szeptała "Pod Twoją obronę", "Święty Michale Archaniele" i modlitwy przez 
wstawiennictwo Ojca Franciszka. Pościłam w środę i piątek. Mąż ze względu na 
pracę nie mógł pościć, zrobił więc sobie krzyż z desek i modlił się z tym krzyżem na 
plecach nocą. 
Kiedy wspominałam o załatwieniu tej sprawy w tę albo w tę stronę, córka mówiła, 
że zna takie przypadki, kiedy po ślubie związek się rozpadł. Pytała, jak to 
wytłumaczę. Powiedziałem: "Tłumaczenie jest bardzo proste. Teraz żyjecie w 
przymierzu z diabłem, więc już nic wam burzyć nie musi, a kiedy zawrzecie 
przymierze z Panem Bogiem, wtedy musi zawalczyć". 
Bóg nas wysłuchał. Córka zdecydowała się na ślub. Od tej chwili minęło już dziewięć 
lat. Są szczęśliwym małżeństwem. My dalej ich Bogu polecamy. 
Jesteśmy przekonani, że błędem było początkowe zerwanie kontaktów z córką. 
Bardziej mogliśmy wpłynąć na jej decyzję o ślubie okazując jej swoją miłość i 
zarazem konsekwentnie dając jasne świadectwo o naszym stosunku do jej 
postępowania. https://adonai.pl/rodzina/?id=247 

 

https://adonai.pl/rodzina/?id=247


 

 
Wiele osób powie: to nie moja sprawa, jeśli mam mieszkanie do wynajęcia, nie obchodzi mnie, co 
się w nim będzie działo. Jednak nauka Kościoła mówi trochę co innego o współodpowiedzialności i 
tzw. grzechu społecznym. Temat poruszyli na swoim kanale o. Bielecki i o. Chodkowski. 
Jak wyjaśniają franciszkanie w nagraniu opublikowanym na kanale "Bez sloganu", dla części 
społeczeństwa taki dylemat może być zaskakujący: gdy ktoś, kto ma mieszkanie na wynajem, 
zastanawia się, czy może go wynająć studenckiej parze, która jasno mówi, że chcą mieszkać 
razem, bo szukają więcej intymności. Czy ktoś, kto wynajmuje im mieszkanie, wiedząc o ich celu, 
jest neutralny, czy ma w tym grzechu współudział? 
- Człowiek zawsze jest odpowiedzialny za to, co robi , ale niektórzy myślą: moje życie, moja 
sprawa, mój grzech, nie interesuje mnie życie innych. Straciliśmy współodpowiedzialność za to, co 
robią inne osoby. Wydaje nam się, że nie jesteśmy kompletnie odpowiedzialni za to, co robią. 
Jednak co innego przeczytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego – zauważa o. Chodkowski. 
Katechizm mówi bowiem o grzechu społecznym następująco: grzech jest czynem osobistym, ale 
ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy, 
uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je, zalecając, pochwalając lub 
aprobując lub chroniąc tych, którzy popełniają zło.   
- I to byłby ten moment: wynajęcie mieszkania osobom, o których wiem, że zamierzają żyć w 
grzechu, jest aprobatą tego stylu życia – wyjaśnia o. Chodkowski. 
Jak dodaje o. Bielecki, problem polega na tym, że zmieniły się przestrzenie, w których grzech 
społeczny jest wyczuwany. 
- Gdy mowa o ekologii, doskonale czujemy, że planeta to nie jest nasza prywatna sprawa, ale że 
mamy odpowiedzialność globalną: dlatego zależy nam na tym, żeby inni nie robili źle – wyjaśnia 
franciszkanin. – Jednak żyjemy w czasach, w których wiele rzeczy się tak się już rozmyło, że 
niektóre grzechy ma ogromne przyzwolenie społeczne. Świat mówi, że jesteśmy przewrażliwienie, 
a to on utracił swoją wrażliwość. Granica zła coraz bardziej się przesuwa, bo coraz częściej 
zgadzamy się na zło. https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/czy-wynajecie-mieszkania-parze-bez-slubu-to-grzech,2239790 

 
 

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/czy-wynajecie-mieszkania-parze-bez-slubu-to-grzech,2239790


Jak wytłumaczyć mamie, że mogę wyjechać z chłopakiem? 
 

Witam, mam 20 lat, mieszkam z mamą. Od półtora roku jestem z chłopakiem, 
także ma 20 lat. Moja mama zabrania mi jechać z nim na wakacje, lub zostać u 
niego na noc. Czepia się o wszystko, chce żeby było tak jak ona chce. Boje się jej 
przeciwstawić, w końcu u to moja mama i pewnie się o mnie boi. Nie ufa mi. Boi 
się że zajdę w ciążę, i co powiedzą sąsiedzi ze jest u chłopaka bez ślubu. Ja mam 
swój rozum i wiem co robić. Jego rodzice mnie wspierają i chcą dla nas najlepiej. 
Proszę o radę pomoc.   https://pytania.abczdrowie.pl/pytania/jak-wytlumaczyc-mamie-ze-moge-wyjechac-z-chlopakiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MGR EDYTA KOŁODZIEJ-SZMIDPsycholog, Gdańsk: Witam, wielu rodzicom niestety trudno zobaczyć w 
swoim 20 letnim dziecku człowieka dorosłego.W związku z tym wielu młodych, dorosłych już ludzi, wybiera 
drogę małych oszustw w relacji z rodzicami i zamiast mówić otwarcie "wyjeżdżam z chłopakiem" mówi 
"wyjeżdżamy paczką przyjaciół i będę nocować z koleżanką a on z kolegą". Historia stara jak świat :).Proszę 
próbować uświadomić mamie, że mówiąc jej prawdę, traktuje ją Pani z szacunkiem, a spotykając się z 
chłopakiem na co dzień macie równie dużo szans aby " narozrabiać" jak podczas wyjazdu. I że skoro mimo 
to nic "złego" nie stało się przez 1,5 roku waszego bycia razem, to może mogłaby mama trochę zaufać Pani. 
No i jeszcze przytulic mamę mówiąc, że wie pani jak bardzo mama ją kocha i jak bardzo chciałaby dla niej 
jak najlepiej, ale zamykając w domu na pewno nie uszczęśliwi córki.Pozdrawiam
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jak-uwolnic-sie-od-pornografii-oto-trzy-
skuteczne-sposoby 
 

 
 

"Uzależnienie od pornografii to epidemia. Nie można inaczej tego ująć, 
skoro czterdzieści milionów Amerykanów regularnie ogląda pornografię, a 
co sekundę ogląda ją ponad dwadzieścia osiem tysięcy". Jak uwolnić się 
od tego nałogu? Sam Guzman w książce "Katolicki dżentelmen" mówi o 
trzech sposobach walki z pornografią. 
 
Kiedy jest się uwikłanym w sieć uzależnienia, łatwo odczuwać 
beznadzieję. Jednakże bez względu na to, co zrobisz, nie wierz w 
kłamstwo, które mówi, że już nigdy się od tego nie uwolnisz. To 
nieprawda. Wrogiem jest rozpacz. Odrzuć ją. Z Bożą łaską możesz stać 
się wolny od pornografii. Podejmij zobowiązanie, aby pokonać ten grzech 
raz na zawsze. Skoncentruj na tym celu całą swoją energię i wykorzystaj 
wszelką broń, jaką masz do dyspozycji.  
Wreszcie zawierz się w pełni naszemu Panu,                                                     
Jezusowi Chrystusowi,                                                                                                        
który jest w stanie ci pomóc.  
Wołaj do Niego, jak niewidomy żebrak w Ewangelii: 

 

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!  (Łk 18,38) 

i nigdy nie zapominaj, że On może cię uzdrowić i wybawić. 

https://deon.pl/inteligentne-zycie/jak-uwolnic-sie-od-pornografii-oto-trzy-skuteczne-sposoby,2357123
https://deon.pl/inteligentne-zycie/jak-uwolnic-sie-od-pornografii-oto-trzy-skuteczne-sposoby,2357123


 

3 skuteczne sposoby  
 
na uwolnienie się  
 
od pornografii: 
 
1. Odpowiedzialność przed drugą osobą 
Jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić w walce z pornografią, 
to odpowiadać przed kimś za realizację podjętych zobowiązań związanych 
z postanowieniem zerwania z uzależnieniem. Oczywiście opowiadanie 
komuś o swoich zmaganiach może być krępujące, ale równocześnie jest 
uwalniające i ogromnie  pomocne. Przerywa cykl wstydu i osłabia siłę 
uzależnienia. Co więcej, osobiście jestem zdania, że uwolnienie się od 
pornografii bez bycia przed kimś odpowiedzialnym jest niemożliwe. 
Jednym z najłatwiejszych i najskuteczniejszych sposobów pozostawania 
odpowiedzialnym przed drugą osobą jest korzystanie z przeznaczonego 
do tego oprogramowania. Mając świadomość, że ktoś inny będzie widział, 
jakie odwiedzasz strony, mocno motywuje do pozostania czystym. 
Istnieje szereg dobrych programów, które do tego służą, ale jednym z 
najbardziej popularnych jest Covenant Eyes. Jeśli poważnie myślisz o 
pokonaniu uzależnienia od pornografii, zainstaluj to lub podobne 
oprogramowanie na swoich urządzeniach. 
 
2. Wyzwanie niebieskiej etykiety 
Mówiąc o motywacji, czasami potrzebujemy trochę negatywnego 
wzmocnienia, aby ją podtrzymać. To właśnie tutaj pojawia się Wyzwanie 
Niebieskiej Etykiety (Blue Label Challenge). To prosty konkurs 
rozgrywający się pomiędzy przyjaciółmi: rzucasz przyjacielowi wyzwanie, 
aby nie korzystał z pornografii, a jeśli mu się nie uda, kupuje ci coś na 
tyle drogiego, żeby go to zabolało. I odwrotnie - jeśli tobie nie uda się 
trzymać z dala od pornografii, ty musisz kupić coś przyjacielowi. Dla 
niektórych osób ewentualność bycia lżejszym o pięćdziesiąt dolarów jest 
wystarczającą motywacją, aby pozostać czystym. Dla innych może to być 
butelka whisky z niebieską etykietą, wartą kilkaset dolarów. 
Konsekwencje nie muszą być nawet finansowe. Może to być jakiś inny 
rodzaj fizycznego wysiłku, związany na przykład z bieganiem czy 

https://www.covenanteyes.com/


robieniem pompek. Chodzi o to, że kiedy wisi nad tobą taka dojmująca 
konsekwencja wyboru danego zachowania, istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo, że następnym razem, gdy będziesz kuszony do 
oglądania pornografii, ulegniesz. To świetne przypomnienie tego, że 
pornografia kosztuje - na krótszą i dłuższą metę. 
 
3. Zmuszanie mózgu do innego myślenia 
Jak wspomniałem wcześniej, neurobiologia dowodzi, że nasze mózgi są 
plastyczne i można je wyćwiczyć. Poprzez powtarzanie działań możemy 
nauczyć się postępować w określony sposób. Dobra wiadomość jest taka, 
że kilka grup wykorzystało już to nowe odkrycie w walce z 
pornografią. Purity is Possible (www.purityispossible.com) 
wykorzystuje neurobiologię, psychologię i filozofię do przerywania cyklu 
pożądania. Program Fortify (www.joinfortify.com) wykorzystuje 
techniki zaczerpnięte z neurobiologii, aby pomóc ludziom zerwać z 
pornografią. A jeśli szukasz bardziej osobistego podejścia, skorzystj z: 
Freedom Coaching (www.freedom-coaching.net), sesja pomagają 
w zrozumieniu nałogu oraz postrzeganiu innych w zdrowy sposób. 
 
Fragmenty książki Sama Guzmana "Katolicki dżentelmen". 

 
 

 
 
 

 

Nota o książce 

Sam Guzman pokazuje, że katolicki dżentelmen nie 
może być bożonarodzeniowym i wielkanocnym 
„katolikiem od święta”, traktującym wiarę jak bufet, 
przy którym zamawia się przekonania pasujące do 
określonego stylu życia. Powinien postępować w 
zgodzie z prawdą objawioną przez Chrystusa Pana. 

Dzisiaj, kiedy – jak nigdy dotąd – kwestionuje się 
nawet samo znaczenie bycia mężczyzną, warto na 
nowo postawić pytanie o to, kim jest mężczyzna i jak 
ma nim być. Autor w zwięzłych rozważaniach 
zajmuje się różnymi aspektami męskości, w tym 
m.in.: wychowaniem, życiem duchowym, tradycją. 

39, 90 zł : https://wydawnictwowam.pl/prod.katolicki-

dzentelmen.33689.htm?sku=91826 

 

https://wydawnictwowam.pl/prod.katolicki-dzentelmen.33689.htm?sku=91826
https://wydawnictwowam.pl/prod.katolicki-dzentelmen.33689.htm?sku=91826
https://wydawnictwowam.pl/prod.katolicki-dzentelmen.33689.htm?sku=91826


    
 
                      https://learn.covenanteyes.com/not-alone/?_ga=2.257093899.1873768455.1670608787-85076494.1670608787 
 
 
 

 
 
 

 
Zasoby 

Wyzwania e-mailowe  .   Ebooki  .   Zasoby lidera ministerstwa  .   Zasoby parafialne i diecezjalne  .   Zasoby dla kobiet 

 

 

https://learn.covenanteyes.com/not-alone/?_ga=2.257093899.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://learn.covenanteyes.com/not-alone/clkn/https/www.covenanteyes.com/e-mail-challenges/
https://learn.covenanteyes.com/not-alone/clkn/https/www.covenanteyes.com/e-books/
https://learn.covenanteyes.com/not-alone/clkn/https/www.covenanteyes.com/resources-for-pastors/
https://learn.covenanteyes.com/not-alone/clkn/https/www.covenanteyes.com/catholic-resources/
https://learn.covenanteyes.com/not-alone/clkn/https/www.covenanteyes.com/womens-resources/


    
 
https://learn.covenanteyes.com/digital-detox-stay-home-edition/?_ga=2.84015641.1873768455.1670608787-85076494.1670608787 
 

 

Dołącz do wyzwania Bezpieczna cyfrowa rodzina  .   Rozpocznij  Nowennę 
 
Dołącz do odnowionych ślubów  .   Dołącz do Overcome Porn 
 
Pobierz „Sprzymierzeni”  .    

Czy korzystanie z pornografii będzie miało długoterminowy wpływ na moje życie?  

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Coraz więcej badań ujawnia, że pornografia szkodzi naszym mózgom, ciałom 
i związkom. Pornografia zmienia kształt naszych mózgów, zmniejsza motywację, hamuje koncentrację i 
zwiększa problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja i lęk. Jest również stałym czynnikiem 
przyczyniającym się do rozwodów, hamuje intymność, ułatwia przemoc ze strony partnera i w inny sposób 
utrwala rozpad związku. Podsumowując, jakakolwiek krótkotrwała przyjemność, jaką może zaoferować 
pornografia, znacznie przeważa nad negatywnymi długoterminowymi skutkami dla naszego dobrego 
samopoczucia. To po prostu nie jest tego warte. 

https://learn.covenanteyes.com/digital-detox-stay-home-edition/?_ga=2.84015641.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://learn.covenanteyes.com/challenge-equipped/?_ga=2.18472633.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://learn.covenanteyes.com/novena-for-purity/?_ga=2.252909193.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://start.covenanteyes.com/restored-vows/?_ga=2.51641001.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://learn.covenanteyes.com/porn-free-challenge/?_ga=2.219288217.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://learn.covenanteyes.com/allied/?_ga=2.10155445.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://www.covenanteyes.com/womens-resources/


Dlaczego tak trudno jest rzucić pornografię? 

Pornografia jest trudna do rzucenia, ponieważ atakuje trzy główne domeny naszego życia: naszą biologię, 
naszą psychologię i nasze relacje społeczne. Z biologicznego punktu widzenia porno uwalnia silny koktajl 
neurochemikaliów związanych z przyjemnością, motywacją i połączeniem emocjonalnym, kiedy go 
oglądamy. Według psychiatry Normana Doidge'a „neurony, które odpalają razem, łączą się ze sobą”, a 
badania pokazują, że powtarzająca się ekspozycja na pornografię szybko zmienia nasze ścieżki neuronowe 
1. Nasze mózgi są przeprogramowane, by pragnąć więcej porno, i wkrótce uzależniamy się od następnego 
porno birbantka. 

Z psychologicznego punktu widzenia porno ma jeden główny czynnik: wstyd. Wstyd, przekonanie, że nie 
jesteśmy godni miłości i przynależności, może doprowadzić nas do pornografii. Pornografia pomaga nam na 
chwilę zapomnieć o bólu, ale częste korzystanie z pornografii oznacza, że szukamy bardziej ekstremalnych 
treści i wkrótce oglądamy rzeczy, które wcześniej uważaliśmy za odrażające. Ta spirala w dół zwiększa nasz 
wstyd, a im gorzej się czujemy, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziemy szukać pornografii. Tworzy 
się błędne koło. 

Wreszcie pornografia wpływa na nasze relacje społeczne. Pornografia izoluje nas od związków, które są dla 
nas najważniejsze. Wycofujemy się z intymności z naszym partnerem, więzi z naszymi przyjaciółmi, a 
nawet izolujemy się od współpracowników. Im bardziej czujemy się samotni, tym bardziej prawdopodobne 
jest, że będziemy szukać pornografii, aby zapomnieć o naszej izolacji, a cykl trwa. 

Jednak tak potężna jak pornografia, jest jednak nadzieja. Sięganie po pomoc może być jedną z 
najpotężniejszych rzeczy, jakie robisz, ponieważ przerywa cykl wstydu i izolacji oraz otwiera drzwi do 
uzdrowienia. 

 Co to są Oczy Przymierza? 

Covenant Eyes to najbardziej zaufana nazwa w Accountability. Czym jest odpowiedzialność? To potężny 
sposób, aby pomóc nam osiągnąć nasze cele, takie jak rzucenie pornografii. Odpowiedzialność oznacza 
zaproszenie zaufanego przyjaciela (lubimy nazywać go sprzymierzeńcem) do naszej walki i poprzez 
sensowne rozmowy uzdrowienie cyklu wstydu i izolacji, który sprawia, że wracamy do pornografii. 

Praktycznie rzecz biorąc, Covenant Eyes monitoruje Twoje urządzenia i wysyła Twojemu sojusznikowi 
bezpieczny, poufny raport o aktywności na ekranie Twojego urządzenia. Gdy nasz potężny algorytm 
sztucznej inteligencji wykryje pornografię, zostanie to wyróżnione w raporcie. Następnie ty i twój sojusznik 
rozmawiacie o tym, co się stało, zapewniając zachętę i wsparcie, aby utrzymać cię wolnym od pornografii. 

Odpowiedzialność może początkowo wydawać się przerażająca, ale w rzeczywistości jest to 
najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób na przezwyciężenie pornografii. Przeczytaj więcej o tym, jak 
działa odpowiedzialność tutaj . Zaufało nam ponad milion ludzi, którzy rzucili pornografię. Dlaczego nie ty? 

 Czy użycie Covenant Eyes nie ujawni mojego problemu innym? 

Covenant Eyes bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność. Masz pełną kontrolę nad tym, komu 
udostępniasz raport odpowiedzialności. Ponadto każdy zrzut ekranu aktywności Twojego urządzenia jest 
rozmazany na Twoim urządzeniu i wysyłany na nasze serwery za pośrednictwem połączenia 
zabezpieczonego szyfrowaniem na poziomie banku. Żadne niezamazane zrzuty ekranu nie są nigdy 
wysyłane do nas ani do nikogo innego. Twój Sojusznik będzie mógł zobaczyć, czy oglądałeś pornografię i 
uzyskać ogólne pojęcie o Twojej aktywności w Internecie, ale nigdy nie będzie mógł czytać Twoich e-maili, 
sprawdzać wyciągów bankowych ani żadnych innych poufnych danych. Twoja prywatność jest chroniona 
od początku do końca! 

Pobierz  Wyposażony      Pobierz  Pewny siebie    Pobierz  Połączony 

 

https://www.covenanteyes.com/womens-resources/
https://www.covenanteyes.com/womens-resources/
https://www.covenanteyes.com/2018/09/06/accountability-not-about-shame-and-fear/
https://www.covenanteyes.com/womens-resources/
https://info.covenanteyes.com/equipped-raising-godly-digital-natives-ebook?_ga=2.51976745.1873768455.1670608787-85076494.1670608787
https://www.covenanteyes.com/when-your-child-is-looking-at-porn/
https://learn.covenanteyes.com/connected/?_ga=2.77322517.1873768455.1670608787-85076494.1670608787


nie-uwolnisz-sie-od-pornografii-jesli-nie-
odpowiesz-sobie-na-to-pytanie 

 

uzaleznieni-od-pornografii-w-internecie 

 

https://deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/nie-uwolnisz-sie-od-pornografii-jesli-nie-odpowiesz-sobie-na-to-pytanie,543920
https://deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/nie-uwolnisz-sie-od-pornografii-jesli-nie-odpowiesz-sobie-na-to-pytanie,543920
https://deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/uzaleznieni-od-pornografii-w-internecie,102675


porno-w-sieci-diagnozowac-czy-reagowac 

 

ogladanie-pornografii-prowadzi-do-zdrady 

 

filtrowanie-pornografii-w-sieci-sie-nie-uda 

https://deon.pl/swiat/porno-w-sieci-diagnozowac-czy-reagowac,221202
https://deon.pl/kosciol/ogladanie-pornografii-prowadzi-do-zdrady,221301
https://deon.pl/swiat/wiadomosci-ze-swiata/filtrowanie-pornografii-w-sieci-sie-nie-uda,271578


seks-przedmalzenski 

 

inteligentne-zycie/dziecko/mity-a-
prawda-o-wychowaniu-seksualnym 

 

https://deon.pl/inteligentne-zycie/ona-i-on/seks-przedmalzenski,196317
https://deon.pl/inteligentne-zycie/dziecko/mity-a-prawda-o-wychowaniu-seksualnym,104244
https://deon.pl/inteligentne-zycie/dziecko/mity-a-prawda-o-wychowaniu-seksualnym,104244


narcyzm-i-narcystyczne-zaburzenie-osobowosci 
1. Trudności związane z poczuciem „Ja”: silny egocentryzm, nadmierna potrzeba podziwu ze strony innych osób (i wahania samooceny zależne od ilości tego 

podziwu), częste fantazje dotyczące swojej wielkości i sukcesu, unikanie faktów sprzecznych z tymi fantazjami oraz napady niepewności na swój temat, 
zakłócające poczucie wielkości i uprzywilejowania. 

2. Trudności w relacjach z innymi: brak empatii w stosunku do innych ludzi oraz powierzchowność relacji, przeżywanie silnej zazdrości oraz wiążące się z tym 
często dewaluowanie osiągnięć i wartości innych osób, poczucie bycia kimś lepszym, a także trudności związane z wchodzeniem w zależność w relacjach. 

3. Trudności związane z systemem wartości: ograniczona zdolność do przeżywania smutku i żałoby, przewaga poczucia wstydu nad poczuciem winy oraz 
związane z tym poważne wahania nastroju; czasem również zachowania o charakterze antyspołecznym i pasożytniczym przy braku wyrzutów sumienia. 

4. Stałe uczucie pustki i nudy: przewlekły stan nudy oraz wewnętrznej pustki prowadzący do poszukiwania silnych bodźców emocjonalnych, często 
wywoływanych także przez używanie substancji psychoaktywnych. 

narcyzm-sprzyja-uzaleznieniu 
Zgodnie z najnowszą klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia w podkategorii zaburzeń związanych z nałogowymi zachowaniami 
znalazły się dwa uzależnienia od czynności: zaburzenie związane z uprawnianiem hazardu oraz z graniem w gry. Jednak, jak tłumaczą 
autorzy omawianej publikacji, do pewnego stopnia kategoria ta została „otwarta” poprzez dodanie do niej podkategorii zatytułowanej „inne 
specyficzne zaburzenia związane z nałogowymi zachowaniami”. „Do tej grupy część ekspertów proponuje włączać dodatkowo 
uzależnienie od pornografii, od zakupów oraz od portali społecznościowych” - mówią PAP badacze z UG. 

Osoba narcystyczna w związku małżeńskim 
Typ osobowości narcystycznej może doprowadzić do tego, że osoba nie będzie w stanie tworzyć związku partnerskiego i spełniać obowiązków 
małżeńskich wskazanych w prawie kanonicznym, zwłaszcza w zakresie budowania relacji na zasadzie równości i szacunku. 

Osoba narcystyczna lekceważy i oszukuje partnera, wykazuje się brakiem lojalności i jest niegodna zaufania. To z kolei może stać się przyczyną tzw. 
rozwodu kościelnego. 

 Zagadnienia istotne z punktu widzenia prawa kanonicznego 
Istotny jest poziom zaburzenia. Lekkie dysfunkcje nie będą istotne z punktu widzenia prawa kanonicznego. Natomiast jeśli osoba boryka się z ciężkim 
zaburzeniem osobowości, może zaistnieć sytuacja, że małżeństwo zostanie uznane za nieważnie zawarte. 

Demony współczesności: Narcyzm (Liturgia.pl): https://youtu.be/MOjktsZREVQ 
 

 
 

- Po co Narcyz Się Żeni:   https://youtu.be/w7Iwx9fkn1M . Dyskusja z narcyzem:   https://youtu.be/7osXeGg6kyo 

 

Narcyzm: 

https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/narcyzm-i-narcystyczne-zaburzenie-osobowosci-rozpoznanie-i-leczenie/
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93714%2Cnarcyzm-sprzyja-uzaleznieniu-od-portali-spolecznosciowych-ustalili-polacy
https://youtu.be/MOjktsZREVQ
https://youtu.be/w7Iwx9fkn1M
https://youtu.be/7osXeGg6kyo


   
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-09-04.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zespół Fas - Alkohol w ciąży:   https://detoksfenix.pl/zespol-fas/                                                                                                   

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html   

 

Wino: https://www.hellozdrowie.pl/wieczor-bez-wina-to-nie-wieczor-sprawdz-co-sie-dzieje-z-twoim-organizmem-gdy-po-kieliszek-siegasz-codziennie/ 

 

Piwo: https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob  

 

FAS do końca życia .    Z FAS nie da się wyleczyć 
Alkohol to neurotoksyna, która uszkadza mózg płodu 

Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu w ciąży 

Rozszczep podniebienia, deformacje stawów, zniekształcone narządy 

płciowe — to skutki FAS .  Nie ma dwóch takich samych osób z FAS 

 

  

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-09-04.pdf
https://detoksfenix.pl/zespol-fas/
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://www.hellozdrowie.pl/wieczor-bez-wina-to-nie-wieczor-sprawdz-co-sie-dzieje-z-twoim-organizmem-gdy-po-kieliszek-siegasz-codziennie/
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#fas-do-konca-zycia
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#z-fas-nie-da-sie-wyleczyc
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#alkohol-to-neurotoksyna-ktora-uszkadza-mozg-plodu
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#nie-istnieje-bezpieczna-dawka-alkoholu-w-ciazy
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#rozszczep-podniebienia-deformacje-stawow-znieksztalcone-narzady-plciowe-to-skutki-fas
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#rozszczep-podniebienia-deformacje-stawow-znieksztalcone-narzady-plciowe-to-skutki-fas
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html#nie-ma-dwoch-takich-samych-osob-z-fas


jak-poznac--ze-przekroczyles-prog-alkoholizmu--
piec-wczesnych-sygnalow--jeden-kluczowy 

 

Alkoholizm nie uderza bez ostrzeżenia, on potrzebuje czasu — czasami 
lat. W problemy alkoholowe ludzie wpadają z różnych przyczyn. Na ogół 
jednak zaczyna się tak samo — od okazjonalnego picia. Granica, która 
dzieli towarzyskie sięganie po kieliszek i uzależnienie jest bardzo cienka. 
Jak wobec tego rozpoznać wczesną fazę alkoholizmu? Oto pięć sygnałów 

ostrzegawczych, w tym jeden charakterystyczny. 
 

SPIS TREŚCI: 

1. Tak rozwija się uzależnienie od alkoholu. Cztery krytyczne etapy 

2. Alkoholizm na wczesnym etapie — kiedy przekraczasz wrota nałogu 

3. Jak rozpoznać ostrzegawczą fazę alkoholizmu? Ważne sygnały 

 

Ludzie popadają w alkoholizm z różnych powodów. Dla niektórych alkohol 
to sposób na złagodzenie trudnych emocji, w tym dużego stresu i lęku. 
Dla innych kieliszek może być środkiem ułatwiającym nawiązywanie 
kontaktów z ludźmi. Wiadomo też, że na rozwój uzależnienia wpływa 
środowisko (zwłaszcza rodzina), geny (uwaga: predyspozycje genetyczne 
nie gwarantują, że rozwinie się uzależnienie), niektóre cechy osobowości. 
Wiadomo też, że ryzyko alkoholizmu rośnie u osób z zaburzeniami 

zdrowia psychicznego (np. z depresją czy zespołem stresu pourazowego). 

https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,jak-poznac--ze-przekroczyles-prog-alkoholizmu--piec-wczesnych-sygnalow--jeden-kluczowy,artykul,22774567.html
https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,jak-poznac--ze-przekroczyles-prog-alkoholizmu--piec-wczesnych-sygnalow--jeden-kluczowy,artykul,22774567.html
https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,jak-poznac--ze-przekroczyles-prog-alkoholizmu--piec-wczesnych-sygnalow--jeden-kluczowy,artykul,22774567.html#tak-rozwija-sie-uzaleznienie-od-alkoholu-cztery-krytyczne-etapy
https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,jak-poznac--ze-przekroczyles-prog-alkoholizmu--piec-wczesnych-sygnalow--jeden-kluczowy,artykul,22774567.html#alkoholizm-na-wczesnym-etapie-kiedy-przekraczasz-wrota-nalogu
https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,jak-poznac--ze-przekroczyles-prog-alkoholizmu--piec-wczesnych-sygnalow--jeden-kluczowy,artykul,22774567.html#jak-rozpoznac-ostrzegawcza-faze-alkoholizmu-wazne-sygnaly


Można więc powiedzieć, że przyczyny alkoholizmu mają indywidualny 
charakter. Więcej, trudno jest (jeśli w ogóle) znaleźć osoby, które 

popadły w uzależnienie z identycznych powodów.  

Choć źródła uzależnienia od alkoholu są tak różne (podobnie jak tempo, 
w jakim się rozwija), sama choroba przebiega według pewnego 
schematu. Mówi się o czterech etapach alkoholizmu (uwaga: nie są one 
regułą, przedstawiają raczej typowy przebieg tego nałogu). Są to faza 
przedalkoholowa, ostrzegawcza, krytyczna i przewlekła, w której 
pojawiają się już wielodniowe ciągi alkoholowe. Pokażemy, co dzieje się z 
człowiekiem, który wszedł w tę drugą fazę, czyli wczesne stadium 
alkoholizmu.  

O wczesnym stadium alkoholizmu (zwanym też fazą zwiastunową lub 
ostrzegawczą) można mówić, gdy ludzie zaczynają regularnie upijać się, 
czasami do momentu aż "urwie im się film". Jak zauważają specjaliści 
ośrodka Peace Valley Recovery, "zachowanie takie może być oznaką zbyt 
daleko posuniętych eksperymentów z alkoholem, zwłaszcza w przypadku 
nastolatków lub młodych dorosłych". Jeśli jednak osoby te kontynuują to 
zachowanie i piją dalej, "przekraczają pewien punkt, wykazują oznaki 

wczesnego stadium alkoholizmu" — przestrzegają.  

Czym tak naprawdę jest upijanie się? Peace Valley Recovery przypomina, 
że u kobiet stan ten charakteryzuje się spożyciem ok. czterech drinków w 
ciągu dwóch godzin, w przypadku mężczyzn to pięć drinków spożytych w 
tym samym czasie. Dodajmy jeszcze, że standardowy drink zwykle 

definiuje się jako: 

1. 12 uncji (czyli 0,36 l) zwykłego piwa (5 proc. alkoholu) 

2. 5 uncji (około 150 ml) wina (12 proc. alkoholu) 

3. 1,5 uncji (45 ml) destylowanego spirytusu (około 40 proc. alkoholu)  

"Jeśli jest to normalna ilość dla twoich bliskich, nadszedł czas, by 
poważnie przemyśleli swoje nawyki. Cieszenie się uczuciem nagłego 
upojenia alkoholowego i picie w celu jak najszybszego upicia się jest 
niebezpieczne i może wskazywać na głębszy problem" — ostrzegają 
eksperci Peace Valley Recovery.  
Warto zauważyć, że osoby w ostrzegawczym stadium alkoholizmu wcale 
nie muszą pić codziennie, a nawet co tydzień. Nadal jednak często sięgają 
po alkohol (regularne picie w nadmiarze) i nie wyobrażają sobie dobrego 
czy relaksującego wieczoru bez kieliszka w ręce. We wczesnym stadium 



alkoholizmu chodzi nie tylko o regularne upijanie się. Eksperci zwracają 
uwagę na dość typowy sygnał.  
Uważa się, że ta ostrzegawcze stadium uzależnienia zaczyna się w 
momencie, gdy u spożywającego alkohol pojawiają się luki w pamięci 
(czyli wspomniany już "urwany film", czyli tzw. palimpsesty alkoholowe). Człowiek, 

nie może przypomnieć sobie, co wtedy robił ani co się działo. 

Jak czytamy na psychologia.edu.pl, "dla diagnozy uzależnienia ważne jest 
powtarzanie się takich sytuacji oraz fakt pojawiania się ich nawet po 
spożyciu niewielkiej ilości alkoholu". Zdarza się, i to nierzadko, że pijące 
osoby, żartują sobie z tego, że "urwał im się film" i obiecują, że ograniczą 
spożycie trunków. Niedługo potem sytuacja się jednak powtarza. 

Podsumowując, oprócz luk w pamięci oznakami wczesnego stadium 

alkoholizmu są: 

1. Regularne spożywanie trunków 

2. Koncentracja na alkoholu/ szukanie i tworzenie sytuacji do wypicia/ 

picie po kryjomu 

3. Trudności z kontrolowaniem ilości wypijanego alkoholu 

4. Obietnice ograniczenia lub zaprzestania picia i problemy z ich 

dotrzymaniem (poczucie winy z powodu picia). 

Pomoc możliwa jest na każdym etapie alkoholizmu. Jak przypominają 
specjaliści ośrodka leczenia uzależnień Peace Valley Recovery, "nie ma 
powodu, by czekać, aż poczujesz, że twoje picie jest wystarczająco 
problematyczne, aby rozpocząć leczenie. Możesz poprosić o pomoc 

zawsze, gdy zdasz sobie sprawę, że zaszło to za daleko". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

znaki--ze-masz-osobowosc-nalogowca--cztery-ryzykowne-cechy,                                                                                       

jestes-osoba-odporna-psychicznie--12-pytan-ci-to-pokaze 

 

 
 

 

https://www.medonet.pl/psyche/uzaleznienia,znaki--ze-masz-osobowosc-nalogowca--cztery-ryzykowne-cechy,artykul,18776447.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,jestes-osoba-odporna-psychicznie--12-pytan-ci-to-pokaze--sprawdz-swoj-wynik-,artykul,81635846.html


picie-w-czasie-ciazy-zmienia-strukture-
mozgu-dziecka 

 

czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-
narkotykow-lub-pornografii-moze-
zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa 

 

tworzmy-kulture-trzezwosci 

 

 

https://deon.pl/inteligentne-zycie/naukowcy-picie-w-czasie-ciazy-zmienia-strukture-mozgu-dziecka,2342888
https://deon.pl/inteligentne-zycie/naukowcy-picie-w-czasie-ciazy-zmienia-strukture-mozgu-dziecka,2342888
https://deon.pl/wiara/czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-narkotykow-lub-pornografii-moze-zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa,2305856
https://deon.pl/wiara/czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-narkotykow-lub-pornografii-moze-zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa,2305856
https://deon.pl/wiara/czy-osoba-uzalezniona-od-alkoholu-narkotykow-lub-pornografii-moze-zawrzec-wazny-sakrament-malzenstwa,2305856
https://deon.pl/kosciol/komentarze/tworzmy-kulture-trzezwosci,2288405


„O słodkiej miłości” Chwała Bogu za Jego miłość:  https://youtu.be/hpCC7mMDcvE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?  https://youtu.be/7cFF11leMoQ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. prof. Tadeusz Guz:   https://youtu.be/BSf65yznKSk 

Czytaj też: http://parafia.rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf   .  http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bog zapłać za piękne świadectwo. No właśnie, pieknie powiedziane w 

jaki sposob sie żyje bez Bożych przykazań. Jak łatwiutko się stoczyć. Cale 

szczęście, ze dal Ci Bog łaskę i uratował. Gratulacje, jesteś teraz 

szczęśliwy. Silny mężczyzna. Chwala Bogu:  https://youtu.be/wQ_1LDTPzTE 

 

 

 

 

 

 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-

kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--

bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html . 
https://detoksfenix.pl/zespol-fas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy 
 

Lista zabobonnych modlitw. Oto tylko kilka przykładów: 

Modlitwy niezatwierdzone przez biskupów i inne 

odpowiednie władze kościelne.  Modlitwy powtarzane 

mechanicznie, gdzie głównym motywem jest ilość i 

długość trwania. Listy, łańcuszki św. Antoniego i Św. 

Rity. Kopia listu znalezionego w Grobie Chrystusa w 

Jerozolimie Kto by przechowywał ten list.  dopuszcza 

się grzechu zabobonu, ponieważ nie można czcić Boga 

fałszem... W takiej samej mierze popełnia grzech ten, 

kto rozpowszechnia podobne listy i je poleca...                          

 

 

 

 FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, 
jest chorobą nieuleczalną. Objawy m.in  

uszkodzenie mózgu – nawet  niewielka ilość 
wina, wódki lub piwa. Alkohol przekracza barierę 
łożyska i dostaje się do płodu. FAS: agresja, 

kłopoty ze znalezieniem pracy, skłonność do 
uzależnień, trudności w bliskich relacjach i 
związkach, stosowanie przemocy fizycznej, 
depresja i samookaleczanie się, problemy z 
prawem, skłonności samobójcze, bezrobocie. 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hpCC7mMDcvE
https://youtu.be/7cFF11leMoQ
https://youtu.be/BSf65yznKSk
http://parafia.rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
https://youtu.be/wQ_1LDTPzTE
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://detoksfenix.pl/zespol-fas/
https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/


DOBRE HISTORIE 

Szukała w Internecie, gdzie może dokonać 

aborcji. Przez przypadek trafiła na artykuł 

Aletei… 

   

To opowieść o tym, jak Bóg – posługując się 
artykułem opublikowanym na Aletei i ludźmi 
dobrej woli – ocalił jedną kobietę i jej synka 
przed aborcją.  https://pl.aleteia.org/2022/10/04/artykul-aletei-powstrzymal-ja-przed-aborcja/  

 

 

https://pl.aleteia.org/category/dobre-historie/
https://pl.aleteia.org/2022/10/04/artykul-aletei-powstrzymal-ja-przed-aborcja/


Hiszpania: sąd potwierdza zgubne konsekwencje 
aborcji i zakazuje publikacji kłamstw na ten temat 

   
/ Fot. Jared Olsen / JHOPDC / Flickr): https://pch24.pl/hiszpania-sad-potwierdza-zgubne-konsekwencje-aborcji-i-zakazuje-publikacji-klamstw-na-ten-temat/ 

 W toku procesu, strona proaborcyjna nie przedstawiła żadnych dowodów na obronę swoich tez. Powołani biegli i 

świadkowie zaprezentowali opinie świadczące o powszechności depresji i syndromu 
postaborcyjnego, a także zagrożeniu bezpłodnością.  W swoich materiałach 

promocyjnych, ACAI, będące organizacją zrzeszająca aż 32 ośrodki aborcyjne, zapewniała, że aborcja jest praktyką, 

która nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Na stronie internetowej Stowarzyszenia, w sekcji pytań i odpowiedzi, na 

pytanie o bezpieczeństwo i ewentualne konsekwencje poddania się aborcji („Ile razy mogę przerwać ciążę? Jakie 
ryzyko niesie za sobą przerwanie ciąży? Czy powoduje bezpłodność?”), ACAI przedstawiało następującą odpowiedź: 

„Przerwanie ciąży jest operacją, która nie zostawia konsekwencji, więc kiedy znowu zajdziesz w ciążę, będzie tak, 
jakbyś nie miała wcześniejszej aborcji. Nie ma również ryzyka bezpłodności w wyniku poddania się jednej lub więcej 

aborcji. Aborcja jest najczęstszą interwencją chirurgiczną w Hiszpanii, nie pozostawia następstw, a częstotliwość 
występowania powikłań jest bardzo niska”. Z wyroku sądu apelacyjnego wynika, że nie miał on wątpliwości, że do 

celów pozwanego stowarzyszenia należy promowanie działalności zawodowej i gospodarczej jego wspólników. 

Dokładnie to znalazło się w treści zaskarżonej reklamy, która ewidentnie stara się eksponować ewentualne 
korzyści płynące z poddania się praktyce dobrowolnej aborcji, promując tym samym korzystanie z usług 

świadczonych przez takie kliniki. Wszelkie zawarte w reklamie twierdzenia upadły pod ciężarem zeznań biegłych i 
świadków, którzy zostali powołani w toku procesu. Biegły ginekolog wskazał m.in., że reklama jest stronnicza i może 

wprowadzać w błąd „ponieważ aborcja może mieć następstwa”, a informacje podawane przez ACAI „mogą 

sugerować, że aborcja jest łatwiejsza niż w rzeczywistości”. Zaznaczył, że jego doświadczenie zawodowe 
potwierdza, że następstwami aborcji mogą być zaburzenia nastroju, powikłania 
wpływające na żeńskie narządy płciowe (mogące prowadzić nawet do bezpłodności), 
a ryzyko komplikacji u matki rośnie wraz z liczbą aborcji. Podkreślił, że szczególnie częstą 
konsekwencją aborcji jest u matki depresja. Sąd apelacyjny ocenił jednoznacznie, że 
konsument, który wiedzę tę by posiadał, nie zdecydowałby się na oferowaną przez klinikę 
aborcyjną usługę.                                                                                                      
Hiszpańskie orzeczenie wyraźnie wskazuje, że nawet najbardziej upowszechniona 
ideologia nie jest w stanie oprzeć się sile argumentów, które prezentują prawdę.  

 

https://pch24.pl/hiszpania-sad-potwierdza-zgubne-konsekwencje-aborcji-i-zakazuje-publikacji-klamstw-na-ten-temat/


Wielka Brytania: lewicowe piekło. Matka 
aresztowana na oczach dzieci za krytykę ideologii 
gender 

(fot.Dominic Lipinski / PA Images / Forum):  https://pch24.pl/wielka-brytania-lewicowe-pieklo-matka-aresztowana-na-oczach-dzieci-za-krytyke-ideologii-gender/ 

Policja hrabstwa Surrey wtargnęła do domu Caroline Farrow, matki, żony 
i dziennikarki krytykującej ideologię gender z perspektywy katolickiego 
nauczania moralnego. Oskarżono ją o pisanie „napastliwych” twittów 
dotyczących kwestii tzw. tożsamości płciowej.  

Farrow została aresztowana w swoim domu w Guilford na oczach piątki 
dzieci, w trakcie przygotowywania niedzielnego obiadu. Na pytanie o 
nakaz przeszukania, funkcjonariusze odpowiedzieli, że takowego „nie 
potrzebują”. 

Policja zarekwirowała urządzenia elektroniczne, przeszukała dom pod 
kątem obecności narkotyków i zabrała oskarżoną na posterunek policji, 
gdzie była przetrzymywana do wczesnych godzin poniedziałkowych. 

Skonfrontowana z przedstawionymi jej wpisami, zaprzeczyła, że miała z 
nimi cokolwiek wspólnego. – Pokazano mi materiały, o wysyłanie których 
oskarża mnie policja. Żaden z nich nie był mojego autorstwa – przekazała 
mediom dziennikarka.  

 

https://pch24.pl/wielka-brytania-lewicowe-pieklo-matka-aresztowana-na-oczach-dzieci-za-krytyke-ideologii-gender/


Urodził się z deformacjami na twarzy. "Ciągle słyszę, 
że powinnam była usunąć ciążę" 

      
https://parenting.pl/urodzil-sie-z-deformacjami-na-twarzy-ciagle-slysze-ze-powinnam-byla-usunac-ciaze 

Gdy w 23. tygodniu Lacey Buchanan dowiedziała się, że jej syn nie rozwija się prawidłowo, lekarze 
sugerowali usunięcie ciąży, ale kobieta nie chciała o tym słyszeć. Kilka miesięcy później na świat przyszedł 
jej synek. Chłopiec urodził się ze zdeformowaną twarzą, nie miał też oczu. Od tego dnia minęło 11 lat. Dziś 
rodzina Christiana dzieli się życiem chłopca w mediach społecznościowych, by zwiększać świadomość 
ludzi na temat schorzenia, na które cierpi chłopiec. 
 
1. Urodziła dziecko z rozszczepem twarzy i bez oczu 
11-letni Christian Buchanan pochodzi z Tennessee. Chłopiec urodził się z zespołem pasm owodniowych - rzadkim schorzeniem, którego przyczyny wciąż 
pozostają nieznane. Jego istotą jest uszkodzenie rozwijających się tkanek płodu przez odłączone pasma jednej z błon płodowych - owodni.  
Zespół pasm owodniowych najczęściej rozwija się w pierwszym trymestrze ciąży. Prawidłowo rozwijające się dotąd części ciała płodu zostają ciasno owinięte 
pasmami owodni, co hamuje ich wzrost i uniemożliwia dalszy rozwój. Lacey Buchanan przed badaniem USG, na które udała się w 23. tygodniu ciąży, nawet nie 
słyszała o tym schorzeniu. Niestety podczas badania lekarz zdiagnozował u jej dziecka rozszczep wargi. Wyniki kolejnych badań były jeszcze mniej optymistyczne. 
Okazało się, że rozszczepione jest również podniebienie. Medycy stwierdzili, że twarz malucha jest podzielona na dwie części, pomiędzy którymi powstał 
ogromny ubytek. Stwierdzono także, że chłopiec przyjdzie na świat bez oczu.  Praktycznie nikt nie dawał mu szans na przeżycie. 
Jednak kobieta postanowiła walczyć o życie swojego syna. W czasie porodu nie doszło do komplikacji, jednak już w czwartej dobie życia mały Christian przeszedł 
pierwszą poważną operację, która pozwoliła "domknąć" niezrośnięte ze sobą tkanki. Łącznie był operowany 12 razy i niestety musi przygotować się na kolejne 
zabiegi - lekarze wciąż walczą o jego sprawność. 
 
2. Rodzice chłopca muszą mierzyć się z hejtem 
Chłopiec nadal co tydzień uczęszcza na fizjoterapię, a także je przez rurkę do karmienia. I do tego nie widzi. - Żałuję, że Christian nie wie, jak wyglądam, albo że 
mogę mu tylko opisać piękno zachodu słońca - mówi Lacey, mama chłopca. Rodzice 11-latka zdradzają, że wygląd Christiana wciąż wzbudza naprawdę wiele 
emocji. Choć Lacey i Chris zaznaczają, że spotykają na swojej drodze wspaniałe osoby, tą są również i takie, które nie tylko wyśmiewają ich synka, lecz także 
ubliżają jego bliskim. - Ktoś napisał pod jednym z moich filmów na TikToku, że powinnam była go usunąć i że nie martwię się o jego cierpienie. Ktoś inny 
powiedział, że powinnam go uśpić jak psa - żali się mama 11-latka. Lacey dzieli się historią Christiana w mediach społecznościowych, aby zwiększyć świadomość 
na temat inności, codzienności osób niepełnosprawnych i obudzić w obserwatorach empatię. Mimo wielu przykrych komentarzy nie zamierza przestać 
udostępniać zdjęć i postów z synkiem. - Jestem zmęczona słuchaniem, że chcę tylko zwrócić na siebie uwagę. Po pierwsze, oczywiście, że chcę uwagi. Chcę, żeby 
ludzie zobaczyli Christiana i uświadomili sobie jego człowieczeństwo. Nie jest mi przykro i nigdy nie przestanę o nim pisać. Nigdy nie ukryję mojego syna - mówi 
mama chłopca. Choć rodzice 11-latka przyznają, że wychowywanie niepełnosprawnego dziecka jest trudne, wymaga wielu wyrzeczeń i stresu to są szczęśliwi, 
kiedy mogą zobaczyć choćby najmniejszy uśmiech chłopca. 
 
- Tak, są chwile, kiedy jest ciężko, ale są też chwile, kiedy jest też pięknie, a Christian jest wart wszystkich trudnych rzeczy, przez które musimy przejść, i jesteśmy 
zdeterminowani, aby przejść przez nie razem - podsumowuje Lacey.

 

https://parenting.pl/urodzil-sie-z-deformacjami-na-twarzy-ciagle-slysze-ze-powinnam-byla-usunac-ciaze


Papież: wyłączmy telewizor, odłóżmy komórki i 
podłączmy się do Ewangelii. 
 

Pustynia to miejsce ciszy, a więc okazja do oderwania się od otaczającego nas 
zgiełku i uczynienia miejsca dla Słowa, którym jest Bóg. W zakrzyczanym świecie 
skupmy się na tym, co ważne. „... by uczynić miejsce dla Słowa Bożego. Jest to 
czas, aby wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię. To czas, by oderwać się od telefonu 
komórkowego i podłączyć do Ewangelii. Kiedy byłem dzieckiem nie było telewizji i 
zwyczajem było słuchanie radia. Jest to czas, aby porzucić bezużyteczne słowa, 
paplanie, plotki, pogłoski i powiedzieć do Pana «Ty» - mówił Ojciec Święty. - Jest to 
czas, aby poświęcić się zdrowej ekologii serca i zrobić w nim porządek. Żyjemy w 
środowisku skażonym zbytnią przemocą werbalną, wieloma słowami obraźliwymi i 
szkodliwymi, wzmacnianymi przez sieć internetową. Jesteśmy zalewani pustymi 
słowami, reklamami, kłamliwymi przekazami. Nawykliśmy słyszeć wszystko o 
wszystkich, i grozi nam popadnięcie w światowość powodującą martwicę serca. 
Trudno nam odróżnić głos Pana, który do nas mówi, głos sumienia, głos dobra. 
Jezus, wzywając do udania się na pustynię, zaprasza nas do słuchania tego, co 
ważne, co jest fundamentalne.“ Pustynia, to także miejsce tego, co istotne. Tam nie 
ma miejsca na rzeczy zbędne. Post pomaga w szukaniu piękna prostszego życia. 
„Pustynia jest miejscem tego, co istotne. Spójrzmy na nasze życie: jak wiele rzeczy 
bezużytecznych nas otacza! Gonimy za tysiącem rzeczy, które wydają się nam 
konieczne, a w rzeczywistości nimi nie są. - Jakże dobrze byłoby nam wyzbyć się 
wielu spraw zbędnych, by odkryć na nowo to, co się liczy, by odnaleźć twarze ludzi 
wokół nas! Także w tej dziedzinie Jezus daje nam przykład poszcząc. Post to 
umiejętność rezygnacji z rzeczy próżnych, zbędnych, aby przejść do tego, co istotne. 
Podejmowanie postu jest nie tylko po to, by schudnąć, ale aby iść do tego, co 
najważniejsze, to szukanie piękna prostszego życia.“ Pustynia jest także miejscem 
samotności. Dziś jest wiele takich pustyń wokół nas, wielu ludzi samotnych, 
opuszczonych, starych. O nich się nie mówi, bo to nie powoduje wzrostu 
oglądalności. Ale droga pustyni prowadzi do nich, którzy milcząco proszą o pomoc. 
Pustynia bowiem uczy nas miłości do najsłabszych. "Nie bójcie się ciszy", "uwolnijcie 
się od uzależnienia od telefonu komórkowego" - Potrzeba młodych ludzi, którzy nie 
są karierowiczami. "Cisza może nudzić, ale z czasem przestaje", ale tylko dzięki 
wewnętrznej ciszy "można usłyszeć głos sumienia i odróżnić go od głosów egoizmu i 
hedonizmu". "Na pewno słyszeliście o dramacie uzależnień, od narkotyków, od 
wrzawy, o tym, że gdy tej wrzawy nie ma, ludzie nie czują się dobrze. Jest wiele 
uzależnień, ale to od telefonu jest podstępne". "Telefon komórkowy to wielka 
pomoc, wielki postęp, należy go używać, dobrze, że wszyscy to umieją. Ale kiedy 
staniesz się niewolnikiem telefonu, stracisz swoją wolność". "Kiedy telefon staje się 
narkotykiem, redukuje komunikację do prostych kontaktów; życie nie jest po to, by 
się kontaktować, ale by się komunikować". Papież apelował też do młodzieży, by nie 
ulegała pędowi za "karierą i pieniędzmi". "Bardzo potrzebni są młodzi ludzie, którzy 
będą przedkładać dobro wspólne nad osobiste interesy". W życiu uczuciowym 
potrzebna jest "przyzwoitość i wierność". "Miłość to nie zabawa". 

 



Tego nie wolno używać podczas Mszy, to 
niedopuszczalne.  
 

Kapłan, który odprawia Mszę św.  mówi: "W górę serca?". Nie mówi: "w 
górę nasze telefony komórkowe!", żeby zrobić zdjęcie. Nie!   
 
Ależ proszę was: Msza św. nie jest spektaklem! To wyjście na spotkanie z 
męką i zmartwychwstaniem Pana.  
 
Dlatego kapłan mówi: "W górę serca!". Co to znaczy?  
 
Zapamiętajcie - żadnych telefonów komórkowych!" Franciszek podkreślił 
znaczenie odnowy liturgicznej dokonanej przez II Sobór Watykańskim, 
aby doprowadzić chrześcijan do zrozumienia wspaniałości wiary i piękna 
spotkania z Chrystusem.  
 
Dlatego Franciszek pragnie dopomóc wiernym w lepszym poznaniu 
wielkiego daru, który dał nam Bóg w Eucharystii, podkreślając, iż 
sakramenty są znakami Bożej miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby 
spotkać się z Bogiem.  
 
"Jeśli dziś przyszedł by tutaj prezydent Republiki albo jakaś ważna osoba 
na świecie, możemy być pewni, że wszyscy bylibyśmy blisko tej osoby, 
chcielibyśmy ją pozdrowić. Ale pomyśl, kiedy idziemy na Mszę św. to jest 
tam obecny Pan. A ty jesteś rozproszony, kręcisz się. To jest Pan. Warto 
o tym pomyśleć.  
 
- "Ależ Ojcze, Msze św. są nudne!". - "Cóż mówisz: że Pan jest nudny?"  
 
- "Nie, Msza nie jest nudna, ale księża". Trzeba żeby księża się nawrócili. 
Ale Pan jest tutaj obecny! Czy to jasne? Nie zapominajcie o tym. 
Uczestnictwo we Mszy świętej to przeżywanie zbawczej śmierci Pana".  
 
"Poprzez te katechezy chciałbym wraz z wami na nowo odkryć piękno 
ukryte we Mszy Św., a które, gdy zostanie odsłonięte, nadaje pełny sens 
życiu każdego z nas". https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-
02/franciszek-audiencja-wielki-post.html 
 
 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-02/franciszek-audiencja-wielki-post.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-02/franciszek-audiencja-wielki-post.html


Telefon-w-konfesjonale-jest-naduzyciem 
 

 
 

O tym grzechu mówił kard. Piacenza. Korzystanie z komórki w konfesjonale nazwał 
„ateizmem praktycznym”, który „ukazuje kruchość wiary ks. w to nadprzyrodzone 
wydarzenie łaski” dokonujące się podczas spowiedzi. Zwrócił uwagę, że nie może 
mieć miejsca sytuacja, w której ks.wchodzi do konfesjonału z włączonym telefonem.

     

Gdy używamy smartfona w kościele warto jednak pamiętać, by nie mieć cały czas 
włączonego Internetu. Wyszukajmy w sieci potrzebną nam informację – i od razu 
wyłączmy dostęp do sieci. Chodzi o to, by nie zalewały nas liczne powiadomienia 
przychodzące na komórki. Telefon w kościele nie ma służyć nam do sprawdzenia 
tego, co na Messengerze napisała nam przyjaciółka i czy pracodawca odpowiedział 
już na ważnego maila. Używanie smartfona ograniczajmy do modlitewnego 
minimum. I nie traktujmy go też jako przyrządu religijnego – choć znajdziemy w nim 
modlitwy, brewiarz itd. – to nadal jest to zwyczajny gadżet służący też do tysiąca 
innych, bardzo świeckich rzeczy. Telefon to nie różaniec. Choć i różaniec można 
odmówić z pomocą telefonu! https://misyjne.pl/jak-uzywac-smartfona-w-kosciele-nasz-poradnik/

 

https://m.niedziela.pl/artykul/34256/Telefon-w-konfesjonale-jest-naduzyciem
https://misyjne.pl/jak-uzywac-smartfona-w-kosciele-nasz-poradnik/
https://misyjne.pl/jak-uzywac-smartfona-w-kosciele-nasz-poradnik/


Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy 

Tekst pochodzi z książki: „Ludzie, demony, egzorcyzmy. Prawda o świecie okultyzmu”  – kliknij 

Egzorcyzmy, diabelskie opętanie, magia… Czy chrześcijanin żyjący w XXI 
w. powinien jeszcze wierzyć w obecność Szatana i jego działanie? Na 
wiele pytań związanych z Szatanem i światem okultyzmu, egzorcyzmami i 
zabobonami autor stara się dać w tej książce jasną i przekonującą 
odpowiedź. Analizuje problem w świecie Biblii i nauki Kościoła. 
Demaskując działanie Szatana w różnych obszarach życia ludzkiego, 
niesie jednocześnie pełne nadziei przesłanie: chrześcijanin zjednoczony z 
Chrystusem jest silniejszy od jakiejkolwiek przebiegłości i perfidii 
szatańskiej. 
Zabobonne modlitwy: Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, 
to uznaje się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. 
Takie rozumowanie jest przejawem zabobonności. Modlitwa umacniana 
wiarą jest skuteczną bronią dla pokus i dręczeń diabelskich. Demony 
nienawidzą i boją się wszelkiej formy modlitwy; wykorzystują zatem różne 
mechanizmy, aby przekręcić modlitwę i sfałszować istotę wiary i 
prawdziwą miłość. Chcą ludzi oddalić od modlitwy, podsycając pośpiech, 
znudzenie, zmęczenie i powierzchowność. Działają na fantazję, 
przywołując jakieś zajęcia, kontakty z ludźmi, lektury, telewizję i wiele 
podobnych. A kiedy chrześcijanin pozwala się ujarzmić, dla demona jest 
to zwycięstwo, które go ośmiela. Często dochodzi do przekręcania 
tekstów modlitw: nadaje się im formę nieautentyczną, nielogiczną czy 
nawet grzeszną, i choć człowiek pozostaje w przekonaniu, że się modli – 
nie jest to prawdą. Modlitwy takie nie mają żadnej wartości, ponieważ są 
przesycone zabobonami; demon cieszy się, ponieważ nie powstrzymują 
jego działania. 
Lista zabobonnych modlitw jest ogromna. Oto tylko kilka 
przykładów: 
–     Modlitwy niezatwierdzone przez biskupów i inne odpowiednie władze 
kościelne. 
Chrześcijanie przyjmują tylko te modlitwy, które posiadają imprimatur lub 
zgodę albo imię autora, którego ortodoksyjność wiary została 
sprawdzona. Modlitwy powtarzane mechanicznie, gdzie głównym 
motywem jest ilość i długość trwania. Długość trwania modlitwy jest 
komponentem prawdziwej pobożności, ale nie sama w sobie, lecz 
połączona z wysiłkiem skupienia i zaangażowaniem serca. Kapłani i 
zaangażowani świeccy odmawiają w ciągu dnia wiele psalmów, hymnów, 
modlitw, ale oczywiste jest, że nie wystarcza tu tylko ich werbalizacja. 

https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/108359/ludzie-demony-egzorcyzmy-prawda-o-swiecie-okultyzmu


Podobnie ma się rzecz z odmawianiem różańca. Kiedy jednak w grę 
wchodzi zabobon, to liczba staje się aspektem dominującym i czyni 
modlitwy daremnymi i uciążliwymi. Np. piękna modlitwa ku czci Krzyża 
Świętego i Męki Jezusa została niestety skażona zapisem; „Odmawiana 33 
razy w Wielki Piątek, uwalnia 33 dusze z czyśćca. Odmawiana 50 razy w 
jakikolwiek piątek, uwalnia 5 dusz”. Jest tam jeszcze jedna notka, która 
potwierdza, że modlitwa ta wraz z obietnicami została zaakceptowana 
przez papieży: Hadriana VI (zmarłego w 1523 r.), Grzegorza XIII 
(zmarłego w 1585 r.), Pawła VI (zmarłego w 1978 r). Każdy historyk 
mógłby udowodnić nieautentyczność tego wyjaśnienia. 
To samo można powiedzieć o modlitwie za dusze przebywające w 
czyśćcu, przypisywanej papieżowi Grzegorzowi I (zmarłemu w 604 r.), z 
następującą, oczywiście nieprawdziwą, obietnicą: „Każdy, kto będzie 
odmawiał tę modlitwę przez 30 kolejnych dni, może dzięki temu uwolnić 
duszę przebywającą w czyśćcu, choćby nawet była skazana na 
przebywanie tam aż do dnia Sądu Ostatecznego”. Ani teologicznie, ani 
ascetycznie nie można zaakceptować tego rodzaju przekonania o 
skuteczności modlitwy w odniesieniu do pokuty odbywana w czyśćcu. W 
wierze chrześcijańskiej nikt nie może określić dokładnie wpływu intencji 
modlitewnych – trzeba zawierzyć Miłosierdziu Bożemu. Zabobony i fałsz 
idą ramię w ramię i ułatwiają ingerencję diabelską. Praktyka 30 kolejnych 
Mszy Św. zwanych gregoriańskimi została przedyskutowana przez Kościół 
i świadomie przyjęta. Modlitwy z zapewnieniami określonych korzyści 
duchowych, a często także korzyści materialnych. Przez modlitwę 
chrześcijanin pogłębia wiarę w Boga prosząc o taką czy inna łaskę; ale 
pogłębianie wiary bazuje na nadziei, a nie na fakcie, że dana łaska 
rzeczywiście się ziści. 
Modlitwy składające się na Nabożeństwo Piętnastu Modlitw św. Brygidy 
nierzadko są odmawiane każdego dnia bez należytej pobożności, aby 
zapewnić sobie łaskawość Boga. Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie 
przerwana, to uznaje się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać 
od nowa. Takie rozumowanie jest przejawem zabobonności. 
– Mieszanie modlitw chrześcijańskich z innymi ceremoniami i rytuałami 
pogańskimi (New Age) albo orientalnymi (buddyzm, hinduizm). Takie 
zachowacie również podoba się demonowi. 
– Odwiedzanie miejsc i kółek modlitewnych nieakceptowanych przez 
władzę kościelną, których liderami są ludzie niedojrzali emocjonalnie i 
radykalni w swoich sądach. 



Wobec zjawisk nadprzyrodzonych Kościół jest ostrożny, działa powoli, 
bada wszystko dokładnie: a zatem nie można oczekiwać szybkich ocen 
niektórych wydarzeń. Ale jeśli jakiś biskup nie wyraża zgody np. na 
spotkania, gdzie odmawia się modlitwy budzące  wątpliwość,   powinno  
się   bezwzględnie przyjąć jego zalecenia.  Demon natomiast namawia do 
buntu, do słów pozbawionych szacunku i do zachowań fanatycznych. 
 
Listy, łańcuszki św. Antoniego i Św. Rity 
 
            Zadziwiające i przerażające jest stwierdzenie faktu, że pośród 
chrześcijan pojawiły się nieprawdziwe i budzące wątpliwości listy, które 
trudno jest wykorzenić i którym nieobcy jest wpływ Szatana. 
             
– Kopia listu znalezionego w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w 
Jerozolimie,  zachowanego w srebrnej szkatule Jego Świątobliwości. 
Święta Elżbieta, księżna węgierska (zmarła w 1231 r.), Św. Matylda 
(zmarła w 1299 r.], Św. Brygida (zmarła w 1373 r.) pragnąc poznać 
pewne wydarzenia z Męki Pańskiej, oddawały się szczególnym 
modlitwom. Objawił im się Jezus i tak powiedział: „Wiedzcie, że 
uzbrojonych żołnierzy było 150, tych, którzy mnie prowadzili związanego 
23, wykonawców sprawiedliwości 83, ciosów, które otrzymałem w głowę 
150, kopniaków w plecy 80. Byłem ciągnięty na sznurze i za włosy 23 
razy, splunięć w twarz. było 180, uderzeń na moim ciele było 666, 
uderzeń w głowę 110, otrzymałem uderzenie w serce; byłem podnoszony 
za włosy 21 razy na godzinę, w jednym czasie wydałem 120 westchnień, 
byłem ciągnięty za brodę 23 razy; ran na głowie 100, cięć trzciną 72, 
ukłuć na głowie 100, kolce śmiertelne na czole 3. Po biczowaniu i ubraniu 
dla pośmiewiska w lśniący płaszcz, ran na ciele 1000″. Kto będzie 
odmawiać te modlitwę otrzyma… itp. W domach gdzie tę modlitwę będzie 
się odmawiać, nie będzie zdrad ani przykrych wydarzeń i czterdzieści dni 
przed śmiercią, ten kto będzie miał ten list przed sobą. zobaczy 
Przenajświętszą Pannę Maryję, jak powiedział papież św. Grzegorz I 
Wielki (zmarły w 604 r.)”. 
            List ten zakończony jest fałszywą adnotacją: „za zgodą władz 
kościelnych”. Kto by przechowywał ten list. licząc, że czyni akt miłości, 
dopuszcza się grzechu zabobonu, ponieważ nie można czcić Boga 
fałszem. W takiej samej mierze popełnia grzech ten, kto rozpowszechnia 
podobne listy i je poleca. Istnieje ryzyko współpracy z demonem. 



(…) – Innymi przykładami są listy zwane łańcuszkami, np. Łańcuszek 
św. Antoniego i Łańcuszek św. Rity. Osoby otrzymujące takie listy 
muszą je skopiować (dawniej w 5 egzemplarzach, teraz dzięki 
fotokopiarkom 25) i wysłać je do innych osób Jeśli to uczynią, mogą 
spodziewać sic spełnienia zawartych w listach obietnic (prawie zawsze są 
to pieniądze). Jeśli zaś adresaci nie zastosują się do wskazówek i zniszczą 
list, przydarzy im się jakieś nieszczęście. naiwni wierzą w te obietnice i 
niepoważny fenomen łańcuszka nieustannie się rozprzestrzenia. 
 Niszczenie takich listów to objaw zdrowego rozsądku i prawdziwej czci 
Świętych. 
– Zdarzają się również inne łańcuszki powiązane z zabobonami: 
„Odmawiaj trzy razy Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo do Św. 
Antoniego. Ten list pochodzi z Wenezueli i musi obiec cały świat. Zrób 24 
kopie tego listu i wyślij go do przyjaciół i znajomych. Zanim minie 8 dni, 
przydarzy ci się niespodzianka. W żadnym wypadku nie przerywaj 
łańcuszka. Zrób szybko kopie i wyślij je, a za 8 dni spotka cię 
niespodzianka…” W tego typu listach zamieszczane są również opisy 
różnych otrzymanych korzyści lub nieszczęść, jakie napotkały ludzi 
krnąbrnych, niestosujących się do wskazówek. Totalny absurd! 
Pseudomodlitwy chorych umysłów.                                                              
Istnieje wiele gatunków pseudomodlitw, na przykład: Z jawnym 
odniesieniem do magii rozsypuje się na skrzyżowaniach dróg lub na 
terenie nieprzyjaciela przygotowany ad  hoc proszek, mówiąc: „Prochu 
zrodzony i nie rozsiany, dla błogosławieństwa przeznaczony, daj mi moc 
Boga, którą dałem ci w imię Przenajświętszej Trójcy, aby pokój do 
udręczonej osoby N.N mógł powrócić. W imię Maryi niech 
każda fattura  precz odejdzie: w imię Przenajświętszej Trójcy pokój do 
udręczonej osoby niech powróci. Święty Janie, ty jesteś wielkim świętym, 
rozmawiasz z Duchem Świętym: do świętego źródła go zaprowadzisz, od 
wielkiej fattura go zachowasz. Kacprze, Baltazarze i Melchiorze, 
wezwijcie, zwołajcie 69 członków zastępu niebieskiego i tę łaskę mi 
uczyńcie. W imię Jezusa, św. Anny, św. Józefie; w imię Przenajświętszej 
Trójcy, pokój i zdrowie niech szybko powrócą”. 
 
Okultyści czy wróżki, którzy udostępnili ludziom podobne słowa, dopisali, 
że „kiedy palicie torebkę z prochem, otwórzcie drzwi i okna, bądźcie sami 

w domu i uczyńcie to o 17.15”.   zabobonne-modlitwy 
 
 

 
 

https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/


Wiesz, że Nie każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym? 
Zobacz czy Ty nim jesteś ! 

Ludzie często myślą, o ile już myślą, że każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym no bo jakże 

inaczej? Przecież mamy wspólnych rodziców, których stworzył Bóg a Pan Jezus oddał życie 

za każdego... Wszystko to prawda i prawdą jest iż powyższe nie oznacza, że każdy człowiek 

jest Dzieckiem Bożym. 

Kto zatem jest Dzieckiem Bożym i jak sprawdzić czy ja nim jestem? Wystarczy kilka, 

kilkanaście sekund, by to sprawdzić, sprawdzić jaki jest stan faktyczny naszej pozycji przed 

Bogiem. 

Jak? Pominę teraz taką  " Drobnostkę " jak to, że dzieci Boże o tym wiedzą z faktu 

posiadania Ducha Bożego... Wskażę raczej dla tych pozostałych... 

Zatem, możesz to sprawdzić czy jesteś Dzieckiem Bożym  w Biblii ot chociażby w 

Ewangelii Jana 1:12   

"  Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy 

wierzą w Jego imię ". 

Rozumiesz? " Dał prawo"  Dał prawo pewnym ludziom stać się Dziećmi Bożymi... Nie 

każdy więc był wówczas / dzisiaj jest Dzieckiem Bożym, jeśli RZECZYWIŚCIE uwierzyłeś, 

przyjąłeś Syna Boga to jesteś Dzieckiem Bożym i... Masz Ducha a kto nie ma Ducha, jak 

mówi Paweł w liście do Rzymian: " Ten do niego / do Chrystusa / nie należy ". 

Wszak nikt nie może ujrzeć Królestwa Boga o ile nie narodził się ponownie z Wody i z 

Ducha jak zapowiedział Pan Jezus  Nikodemowi.  Nikt. Pomazaniec Boga sobie żartował? 

Przesadzał ?  Nikt to nikt.  Ewangelia Jana 3:5 , zobacz sobie sam, jeśli nie mas z Biblii to 

wpisz werset w wyszukiwarkę i przeczytaj, nie, zapewne  nie przeczytasz, nie przetrawisz w 

sercu i umyśle owych słów bo przecież to wymaga nadludzkiego wysiłku!     Przeczytać 

werset czy kilka wersetów i nad nimi pomyśleć... I tak też sam siebie osądzisz, po swojej 

Reakcji na Słowo sam się osądzisz.  

Teraz już wiesz czy jesteś dzieckiem Bożym, co dalej z tą wiedzą zrobisz to już sam 

wybierzesz, ja ci powiedziałem i tym samym, jak napisano: " Nie będziesz już winien jego 

krwi..." Mało masz czasu na ratunek, niech Bóg okaże ci swoją Łaskę i da zadatek wiary i 

zrozumienia spraw Duchowych, tak byś miał możliwość właściwie się opowiedzieć i ujrzeć 

Królestwo Boga, które jest bliżej aniżeli większość ludzi sądzi.  Masz prawo stać się 

Dzieckiem Bożym - największy przywilej jaki istnieje a ty nie doceniasz zapewne jego wagi, 

niby czytasz a tak jakby szyba była między Słowem a tobą, musisz dokonać wysiłku i prosić 

Ojca poprzez Syna o pomoc, sam nie dasz rady, otrzymasz zadatek Ducha i będziesz 

obserwowany co czynisz  i później otrzymasz więcej, albo Bóg zabierze  co dał, ziemia 

wydająca owoc wciąż otrzymuje ziarno...                                                                                                           

Wybierz Życie po co masz umierać ?                                                                                 
https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes

 

https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes
https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes


 

JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI 

W sakramencie chrztu doznaliśmy tak radykalnej przemiany, tak ścisłego zjednoczenia z 
Bogiem, że staliśmy się Jego dziećmi. Dziecięctwo Boże to również określenie dokonanego w 
nas przez Ducha Świętego nowego narodzenia, ożywienia życiem Bożym i usprawiedliwienia. 

1. Dlaczego błędne jest twierdzenie, że „dzieci Boże” to tylko 
„pobożne”, bez głębszej treści określenie chrześcijan? 1 J 3,1 

Św. Jan z naciskiem stwierdza, że nasze dziecięctwo Boże nie jest tylko nazwą, pustym słowem, lecz 

tajemniczą rzeczywistością. Mówi on: 

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi 

jesteśmy” (1 J 3,1). Dzieckiem Bożym staje się ten, kto został wewnętrznie przemieniony i odrodzony przez 

Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi dlatego, że Duch Święty zjednoczył nas ściśle z Ojcem i Synem 

Bożym, Jezusem Chrystusem. Być dzieckiem Bożym, znaczy uczestniczyć w nadprzyrodzony sposób w 

życiu Trójcy Świętej. Nikt przy pomocy swoich naturalnych sił nie potrafi przemienić siebie w dziecko 

Boże. Dokonuje tego tylko Duch Święty. 

2. Kiedy ujawni się chwała dzieci Bożych? 1 J 3,2 

Obecnie nie widzimy z całą wyrazistością naszego wszczepienia w życie Trójcy Świętej ani naszego 

dziecięctwa Bożego. Jedynie dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego możemy w to wierzyć. Św. Paweł 

mówi: 

„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8,16). Wielkość 

i godność naszego usynowienia ujawni się dopiero w dniu zbawienia. Poucza nas o tym św. Jan słowami: 

„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 

gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2). Św. Paweł pisze, 

że całe stworzenie poddane „marności” i licznym ograniczeniom - oczekuje dnia ujawnienia się chwały 

dzieci Bożych. Stwierdza on: „Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z 

chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” 

(Rz 8,18-19). 

3. Jaki wpływ na rozmowę nas, dzieci Bożych, z Ojcem, ma 
Duch Święty? Rz 8,14-15; 8,26-27; Ga 4,6-7 

Duch Święty formuje naszą wewnętrzną postawę wobec Ojca, pomagając nam z ufnością 
zwracać się do Niego. Duch Boży upodabnia nas wewnętrznie do Jezusa Chrystusa. Św. Paweł 
stwierdza: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za 
synów, w którym możemy wołać: ‘Abba, Ojcze’” (Rz 8,14-15). Słowo „Abba” jest 
odpowiednikiem naszego, bardzo ciepłego: „tatusiu”. Duch Święty pomaga nam modlić się, 
czyli rozmawiać z Bogiem. „Podobnie także - pisze św. Paweł - Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. Jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna 



zamiar Ducha [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27). Każda 
zatem modlitwa chrześcijanina, najbardziej nieudolna, wspierana jest przez pełne miłości 
błagania Ducha Świętego i stąd nabiera wielkiej wartości i mocy przed Ojcem. 

4. Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec 
Ojca niebieskiego oraz ludzi, skoro jesteśmy dziećmi 
Bożymi? Mt 18,1-5; 23,1-12 

Przekształceni przez Ducha Świętego w dzieci Boże powinniśmy przyjąć wobec Ojca 
niebieskiego dziecięcą postawę zaufania Mu, posłuszeństwa Jego woli, pokornego uznania 
swojej niewystarczalności. Powinniśmy także z Nim rozmawiać jak najczęściej i spotykać się w 
sakramentach. Jeśli Boga uznamy za jedynego Ojca, ludzi powinniśmy uznać za braci i nie 
wywyższać się ponad nikogo, nikim nie pogardzać ani nikogo nie poniżać (por. Mt 23,1-12). 

5. Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu 
zobowiązuje nas do naśladowania Chrystusa?        
 Ga 3,27-28 

W sakramencie chrztu Duch Święty do tego stopnia zjednoczył nas z Jezusem Chrystusem, że 
możemy wraz ze św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20). „Bo wy wszyscy — wyjaśnia dalej Apostoł — którzy zostaliście ochrzczeni w 
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,27). To zespolenie ze Zbawicielem 
zobowiązuje nas do naśladowania Go. Mamy zatem tak jak On miłować Ojca niebieskiego oraz 
wszystkich ludzi. Nasze myśli, słowa i czyny mają wyrażać miłość, jaką On sam nas wszystkich 
umiłował. Powinniśmy zatem ciągle zastanawiać się nad tym, jak Chrystus postąpiłby, gdyby 
znalazł się na naszym miejscu, w podobnych jak my okolicznościach. 

6. Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu 
zobowiązuje do naśladowania doskonałości Ojca 
niebieskiego? Mt 5,43-48 

Dziecko Boże powinno być podobne do swojego Ojca niebieskiego. Skoro w sakramencie chrztu staliśmy 

się dziećmi Bożymi, powinniśmy ustawicznie zbliżać się do doskonałości odzwierciedlającej doskonałość 

Ojca niebieskiego (por. Mt 5,48). Mamy przede wszystkim naśladować Jego miłość do swojego Syna, 

Jezusa Chrystusa, i do wszystkich ludzi. Powinniśmy zatem kochać Chrystusa tak, jak kocha Go Jego 

Ojciec, a także miłować wszystkich bez wyjątku ludzi, nawet tych, którzy nas krzywdzą. Mamy naśladować 

miłosierdzie Ojca niebieskiego, który przebacza grzechy największym nawet grzesznikom, i odpuszczać 

tym, którzy nas znieważyli. Powinniśmy naśladować niezmienność Boga przez wierność wszystkim naszym 

obowiązkom, przyrzeczeniom oraz przez stałe kierowanie się głosem sumienia. Naszym zadaniem jest 

upodobnienie się do Ojca, który wszystkim mądrze kieruje, zarządza i o wszystko się troszczy. 
https://www.teologia.pl/m_k/zag06-1f.htm 

 

https://www.teologia.pl/m_k/zag06-1f.htm


 

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, 

Ewangelia Jana 1;12. 

Wiele osób sądzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ci, co tak twierdzą, są niestety w 

wielkim błędzie. Prawdą jest, że każdy z nas jest stworzeniem Bożym, jednakże nie wszyscy 

są Jego dziećmi. Bóg stworzył człowieka, ale przez swój upadek oddalił się on od Stwórcy i 

tym samym znalazł się pod panowaniem szatana. Tak, z Bożej perspektywy każdy, kto się 

nie nawróci, jest poprzez grzechy i upadki „umarły” dla Boga: 

„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,” (List do Efezjan 2,1). 

Bóg nie pozostawił nas jednak samych w tej beznadziejnej sytuacji. On pragnie, aby 

wszyscy ludzie zostali zbawieni, dlatego też posłał na świat swojego jednorodzonego Syna. 

Każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie swoich win, pokój z Bogiem oraz życie 

wieczne. Bóg uczyni z takiej osoby zupełnie nowego człowieka. Biblia nazywa go „na nowo 

narodzonym”. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie w 3. rozdziale Ewangelii Jana. W każdym, 

kto przyjmie Zbawiciela do swojego serca, zamieszka Duch Święty. 

Posiadanie Ducha Świętego ma decydujące znaczenie w życiu każdego wierzącego. Tylko 

ci, którzy Go posiadają, są prawdziwie dziećmi Bożymi: „Jeśli zaś kto nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten nie jest jego” (List do Rzymian 8,9). 

Każdy, kto przyszedł do Pana z wyznaniem swojej winy, otrzyma od Ducha Świętego tę 

pewność, że jest dzieckiem Bożym. Nazywanie się dzieckiem Bożym nie jest więc 

przypisywaniem sobie prawa do czegoś, co się nam nie należy, ale jest to obietnica 

pochodząca z wiarygodnego Słowa Bożego. Życzę Tobie, drogi Czytelniku, abyś również Ty 

mógł powiedzieć: wielki Bóg w niebie jest moim Ojcem!                                                                                                                                                                                             

https://ewangelia.pl/kto-jest-dzieckiem-bozym/ .  https://chnnews.pl/slowo/item/4152-kto-jest-dzieckiem-bozym-odpowiedz.html 

 

https://ewangelia.pl/kto-jest-dzieckiem-bozym/
https://chnnews.pl/slowo/item/4152-kto-jest-dzieckiem-bozym-odpowiedz.html


Jako mogę stać się dzieckiem Bożym? https://www.gotquestions.org/Polski/Dziecko-Boze.html 
“Wszystkim tym jednak, którzy Je[Słowo Boże] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego[Jezusa]” (J 1,12). 

 

“Musicie się na nowo narodzić” 

Kiedy Jezus odwiedził przywódcę religijnego Nikodema, nie od razu zapewnił go o niebie. 

W zamian za to Chrystus rzekł: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi 

powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”(J 3,3). 

 

Gdy człowiek się rodzi, odziedzicza grzeszną naturą, która ma swój początek w 

nieposłuszeństwie Adama w ogrodzie edeńskim. Nikt nie musi nawet uczyć dziecka jak się 

grzeszy. To naturalne, że podąża za swoimi złym pragnieniami prowadzącymi do kłamstw, 

kradzieży czy nienawiści. Zamiast być dzieckiem Boga jest raczej dzieckiem 

nieposłuszeństwa i gniewu. 

 

“I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście 

niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa 

powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy 

niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli 

zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew jak wszyscy inni.” (Ef 

2,1-3). 

 

Jako dzieci gniewu, zasługujemy na to aby być odseparowani od Boga w piekle. Na 

szczęście, fragment Pisma niesie odpowiedź, „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez 

wielką swą miłość jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z 

Chrystusem przywrócił do życia – łaską [bowiem] jesteście zbawieni”. (Ef 2,4-5). 

 

Jak jesteśmy ożywieni w Chrystusie/ na nowo narodzeni/ stworzeni dziećmi Bożymi? 

 

Przyjmij Jezusa 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12). 
 

Ten fragment dokładnie wyjaśnia jak stać się dzieckiem Bożym. Musimy przyjąć Jezusa 

poprzez wiarę w Niego. W co dokładniej musimy uwierzyć? 

 

Po pierwsze, musimy rozpoznać w Jezusie wiecznego Syna Boga, który stał się 

człowiekiem. Narodzony dzięki mocy Ducha Świętego i przez dziewiczą Marię, Jezus nie 

odziedziczył grzesznej natury Adama. Dlatego też nazwany jest drugim Adamem (1 Kor 

15,22). Podczas gdy jedno nieposłuszeństwo sprowadziło na świat klątwę grzechu, 

doskonałe życie Chrystusa może pokryć nasze grzeszne. W odpowiedzi musimy żałować za 

nasze grzechy (odwrócić się od nich), ufając Jego doskonałemu życiu, iż przyniesie nam 

oczyszczenie. 

 

Po drugie, musimy złożyć nadzieję w Jezusie jako Zbawcy. Bożym planem było poświęcenie 

Swego doskonałego Syna na krzyżu aby zapłacić karę na jaką zasługujemy za nasze grzechy: 

śmierć. Śmierć jezusowa wyswabadza tych, którzy przyjęli Go ponad karą i mocą grzechu. 

 

I na koniec, musimy zwyczajnie podążać za Jezusem jako Panem. Po Zmartwychwstaniu 

Chrystus jako Zwycięzca nad grzechem i śmiercią, otrzymał od Boga pełne panowanie.(Ef 

https://www.gotquestions.org/Polski/Dziecko-Boze.html


1,20-23). Jezus prowadzi wszystkich tych, którzy Go przyjmują; a osądzi wszystkich tych, 

którzy Go odrzucają (Dz 10,42). 

 

Poprzez Bożą łaską dającą nam żal za grzechy i wiarę w Pana i Zbawiciela, jesteśmy 

odrodzeni do nowego życia jako Boże dziecko. Tylko ci, którzy przyjmują Jezusa – nie ci 

ledwie wiedzący o Nim ale polegający na Nim dla zbawienia, odnoszący się do Niego jak do 

Pana i kochający Go jak cenny skarb – stają się dzieckiem Boga. 
 

Stać się dzieckiem Boga 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”(J 1,12-13). 

 

Jako że nie mieliśmy udziału w naszym naturalnym przyjściu na świat, nie możemy także 

samodzielnie narodzić się w Bożej rodzinie poprzez dobre uczynki lub wyczarowywanie 

własnej wiary. Tak jak powyższy wers ukazuje, Bóg jest Tym który „daje prawo” zgodnie z 

Jego wolą pełną łaski. “Popatrzcie, jaką wielką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi” (1 J 3,1). Stąd, Boże dziecko nie ma nic z czego mogłoby być 

dumne jak tylko chwali się w Panu.(Ef 2,8-9). 

 

Dziecko dorasta aby wyglądać tak jak jego rodzice. Podobnie i Bóg chce aby Jego dzieci 

stawały się coraz bardziej takie jak Jezus Chrystus. Chociaż tylko w niebie będziemy 

doskonali, dziecko Boże nie będzie nieustannie grzeszyć z przyzwyczajenia. “Dzieci nie 

dajcie się zwodzić nikomu; ten kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On 

jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od 

początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z 

Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z 

Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje 

niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten kto nie miłuje swego brata.” (1 J 3,7-10). 

 

Nie popełnij błędu, Bóg nie wyrzeknie się swego dziecka za grzeszenie. Ale ktoś kto 

„praktykuje” grzech (konsekwentnie cieszy się grzechem nie bacząc na podążanie za 

Jezusem i Jego Słowem) ukazuje, że nigdy nie narodził się na nowo. Jezus powiedział takim 

ludziom, “Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca” (J 8,44). 

Boże dzieci, z drugiej strony, już nigdy więcej nie będą pragnąć zadośćuczynienia za grzech 

lecz poznać, kochać, i chwalić swego Ojca. 

 

Wynagrodzenie za bycie dzieckiem Boga jest niezmierzone. Jako Boże dziecko, jesteśmy 

częścią Jego rodziny (kościołem), mamy obiecane mieszkanie w niebie i obdarowani 

prawem aby zwracać się do Boga w modlitwie jako do Ojca (Ef 2,19; 1 P 1,3-6; Rz 8,15). 

 

Odpowiedz na Boże wezwanie aby żałować za grzech i uwierzyć w Chrystusa. Stań się 

dzieckiem Bożym już od dziś! 

 

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, 

proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.” 

 

Dziś uw ierzyłem w  Chrystusa
           

 

 
 



       
 

https://m.niedziela.pl/artykul/88584/Kazdy-z-
nas-kradnie-i-nawet-o-tym-nie-wie 
 

Łamiemy VII przykazanie… nie będąc tego 
świadomi. W jakich obszarach życia jesteśmy 
najbardziej narażeni na kradzież? 

1) Praca 
 

Drukowanie prywatnych dokumentów przy użyciu firmowej drukarki, zabieranie do 
domu materiałów papierniczych, znaczków, długopisów to tylko kilka przykładów 
nieuczciwości względem pracodawcy. Jak wykazują badania, dla 14% pracowników 
takie zachowania są w pełni akceptowalne, podobnie korzystanie ze służbowych 
telefonów i samochodów do celów prywatnych. Okradamy pracodawcę, nie 
wykonując solidnie powierzonych nam zadań, przeglądając media społecznościowe, 
wyniki meczów czy robiąc zakupy, w czasie, gdy powinniśmy wypełniać obowiązki 
zawodowe. Z badań wynika, że aż 10% Polaków zajmuje się w pracy prywatnymi 
sprawami. A Boży ludzie powinni być uczciwi nawet w najmniejszych materiach, bo 
„kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej 
rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk, 16, 10). 

– Na pokusy nieuczciwości szczególnie narażeni są przedsiębiorcy prowadzący 
własną działalność gospodarczą. Chodzi tu o np. wykorzystywanie majątku firmy do 

https://m.niedziela.pl/artykul/88584/Kazdy-z-nas-kradnie-i-nawet-o-tym-nie-wie
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własnych celów, wciąganie w koszty prowadzenia działalności prywatne wydatki czy 
wszelkiego rodzaju próby uniknięcia płacenia podatków. Można się niesłusznie 
usprawiedliwiać, twierdząc, że „to rząd nas oszukuje”. Pragnąc jednak żyć zgodnie z 
nauczaniem Jezusa, należy iść za Jego słowami, które mówią: „Oddajcie więc 
Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. 
 

2) Życie rodzinne 
 

– Czy zdajemy sobie sprawę, że nieoddawanie małżonkowi i dzieciom należnego im 
czasu też jest kradzieżą? – pyta Andrzej Cwynar. – Coś lub ktoś inny jest ważniejszy 
od rodziny. To jest nieuczciwość przysiędze małżeńskiej, nieuczciwość wobec stanu 
– dodaje. Dlatego warto przyjrzeć się temu, jak spędzamy swój czas. Czy obowiązki 
domowe nie przyćmiewają relacji z pociechami? Czy nie przynosimy pracy do domu? 
Czy wolny czas spędzamy, podejmując wartościowe aktywności z członkami rodziny? 
Czy chodzimy z małżonkiem na randki, pielęgnując łączące nas uczucie? 

 

3) Cudza własność 
 

Katechizm Kościoła Katolickiego (2409) mówi, że wszelkiego rodzaju przywłaszczanie                      
i zatrzymywanie dobra drugiego człowieka sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. 
Dotyczy to umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych, ale także przedmiotów 
znalezionych, dlatego należy pamiętać, by zawsze oddawać to, co znaleźliśmy. 
Niestosowne jest też sprzedawanie dóbr po zawyżonych cenach.                                                 
Z wielką nieuczciwością spotkaliśmy się w 2020 r., gdy w czasie wybuchu pandemii 
koronawirusa maseczki ochronne kosztowały dziesiątki złotych. 

Warto pamiętać, że za każdą kradzieżą stoi człowiek. Możemy usprawiedliwiać się, 
że traci firma lub urząd, ale ostatecznie uderzamy w kieszeń innych podatników: 
naszej rodziny, sąsiadów, współpracowników. 

Jak temu zaradzić? – Być w relacji z Panem Bogiem. Jeśli żyję w bliskiej więzi z 
żoną, uważam na to, co mówię, nie chcę jej skrzywdzić. Podobnie jest z Bogiem. 
Jeśli wierzę, że jestem jego niewolnikiem, to bycie uczciwym przychodzi z trudem. 
Dlatego warto pogłębiać relację z Bogiem, uwrażliwiać swoje sumienie i sięgać po 
porady. Na przykład na kursach takich jak Crown mamy możliwość przyjrzenia się 
sobie, zainspirowania się innymi. Ważne też, by mieć spowiednika, mentora, 
wspólnotę – zaznacza Andrzej Cwynar. 

Każde, nawet najmniejsze nieuczciwe zachowanie jest 
grzechem i może uczynić nasze sumienie mniej wrażliwym 
na zło. Z kolei każda uczciwa decyzja pogłębia naszą 
przyjaźń z Jezusem i wzmacnia naszą wiarę!

 


