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 � W połowie stycznia studenci z naszego Duszpasterstwa 
akademickiego wzięli udział w corocznym „Kolędo-
waniu z Kardynałem”. Było to spotkanie Metropolity 
Krakowskiego z wszystkim duszpasterstwami akade-
mickimi z miasta, podczas którego razem śpiewano 
kolędy oraz dzielono się opłatkiem.

 � Kilka dni później, 18 stycznia, w naszym kościele 
również odbył się koncert. Mieliśmy okazję wysłuchać 
utworów bożonarodzeniowych przygotowanych przez 
chór pod przewodnictwem siostry Susi oraz scholę dzie-
cięcą prowadzoną przez siostrę Loredanę. Szczególną 
uwagę warto było zwrócić na piękny ubiór kolędników, 
pozwalający poczuć wyjątkową atmosferę wydarzenia.

 � Po zakończeniu koncertu, w dolnym kościele, odbyło 
się spotkanie opłatkowe grup działających na terenie 
naszej parafii.

 � Kolejnym ważnym wydarzeniem była Sztafeta Modli-
twy. 21 stycznia, o godzinie 18, odprawiona była eu-
charystia w intencji Światowych Dni Młodzieży (więcej 
o tym spotkaniu na ostatnich stronach gazetki).

 � Natomiast pierwszego lutego miała miejsce uroczysta 
Msza Święta w intencji nowych, świętych powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego, celebrowana przez 

Początek roku obfitował w wiele 
ciekawych wydarzeń z życia parafii
Bartosz Zapalski

przełożonego Zakonu Pijarów w Polsce. Wzięły w niej 
udział osoby ze zgromadzeń zakonnych posługujące 
i mieszkające przy naszej parafii, które podczas czuwania 
modlitewnego przedstawiły charyzmaty swoich wspólnot.

 � W trzecim tygodniu lutego dolny kościół zamienił się 
w krainę zabaw dla dzieci. rozpoczęła się akcja „ferie 
w mieście”, podczas której dzieci mogły przychodzić 
i spędzić mile czas na grach i zabawach z rówieśnikami 
i wychowawcami. Każdego dnia, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 9 – 14 uczestnicy bawili się na sali gim-
nastycznej, układali klocki lego, tańczyli oraz wykorzysty-
wali swoje talenty plastyczne tworząc niesamowite dzieła, 
z pomocą opiekunów. Nasi najmłodsi parafianie wzięli 
również udział w  ciekawych wycieczkach, do kopalni soli 
w Bochni oraz stadniny koni w Nielepicach, gdzie zorga-
nizowano kulig i ognisko. Oprócz wspomnianych wyjaz-
dów, dzieci były również na lodowisku, a ostatniego dnia 
po odprawieniu drogi krzyżowej, w kinie.

 � Drugi tydzień ferii dobrze wykorzystała także inna 
grupa należąca do naszego kościoła. Ojciec piotr wraz 
z ministrantami i lektorami udali się na wypoczy-
nek do Kościeliska. Podczas pobytu w górskiej miej-
scowości służba liturgiczna bardzo aktywnie spędzała 
czas, szusując na stokach czy spacerując po wspaniałej 
Dolinie Kościeliska.

 � Ostatnim, a zarazem najważniejszym wydarzeniem 
w naszej parafii będą rekolekcje wielkopostne, które 
będą miały miejsce w marcu. Dzięki nim będziemy 
mogli się lepiej przygotować do właściwego przeżycia 
najważniejszych Świąt w roku.

relacje

Wstęp Drodzy Parafianie,
oddajemy dzisiaj w Wasze 
ręce nowy numer parafialnej 
gazetki Głos Ostrej Bra-
my. Mamy nową redaktor 
naczelną – panią Hannę 
Marczyńską, nową redakcję 
i nową szatę graficzną na-
szego kwartalnika. Chcemy 
Was informować o tym, 
co się w naszej wspólno-
cie parafialnej działo, co 
nas czeka w przyszłości, 
ale chcemy również, aby 
nasza gazetka była źródłem 
inspiracji do twórczego 
przeżywania wiary chrześci-
jańskiej. Będą temu służyły 
konkretne działy gazetki. 

W każdym numerze zapre-
zentujemy którąś ze wspól-
not działających w naszej 
parafii, będziemy pogłębiać 
Słowo Boże, pochylimy się 
nad tematem życia konse-
krowanego, a także będzie-
my prezentować treści zwią-
zane z przygotowaniami do 
Światowych Dni Młodzieży. 
Chcemy, żeby na stałe 
zagościł w naszej gazetce 
Kącik dla najmłodszych. 
Każdy z numerów nowego 
Głosu Ostrej Bramy będzie 
miał swój temat przewodni. 
Obecny numer poświęco-
ny jest tematowi sumienia 
i spowiedzi świętej. Mam 

nadzieję, że przyjmiecie 
z życzliwością nowy kształt 
gazetki.

o. Andrzej, proboszcz

Niech chrystus 
zmartwychwstały 

napełni Wasze 
serca pokojem.

Redakcja

o. Andrzej Tupek SP

z życia parafii
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Spotkania kręgów:
I Krąg Biblijny, prowadzenie: o. Andrzej Pilch, 
czwartki o godz. 19.00 w salce pod kościołem.
II Krąg Biblijny, prowdzenie: o. Grzegorz Osika, 
czwartki o godz. 18.45 w świetlicy pod kościołem.

Słowa te wypowiedział 
św. grzegorz. jeśli nie 
czytasz Biblii, to tak jakbyś 
wyrzucał list do kosza bez 
otwierania.
Biblia została napisana, 
abyśmy zostali zbawieni. 
Bóg napisał ten list pełen 
miłości, bo nas kocha, chce 
nas uczyć, dawać wskazów-
ki, jak żyć i jakie podejmo-
wać decyzje. Ale tego listu, 
który ma być konstytucją 
naszego życia, my po prostu 
nie znamy.
Często wierzymy w to, co 
napisane jest w gazetach, 
a podajemy w wątpliwość 
to, co mówi Pismo Święte. 
jesteśmy przejęci tym, co 
inni ludzie pomyślą o nas, 
zamiast tym, do czego wzy-
wa nas Pismo Święte. Tego 
pragnie od na jezus! On 
sam w każdy szabat udawał 
się do synagogi i tam czytał 
Słowo Boże. Pierwsi chrze-
ścijanie czytali Pismo Święte 
każdego dnia, a nawet kilka 
razy dziennie i – aby mieć 
łatwiejszy do niego dostęp 
w niebezpieczeństwach 
i prześladowaniach – zabie-
rali je zawsze ze sobą, przy-
najmniej ewangelię. Z niej 
czerpali siły do wytrwania 
w wierze, a nawet oddawali 
za nią życie.
Wiele wspólnot i ruchów 
w Kościele Katolickim 
karmi się Biblią, ponieważ 
rzuca ona Boże światło 
na nasze życie.
Święty jan Paweł II nawo-
ływał: „Pismo Święte jest 
jak orzeźwiająca woda i jak 
pożywienie, którym kar-
mi się człowiek wierzący. 
Dlatego zachęcam wszyst-

Biblia to list Boga do ludzi
kich do jak najbliższych 
i najczęstszych kontaktów 
ze Słowem Bożym, do 
otwarcia się na jego dzia-
łanie, na jego uzdrawiającą 
i stwórczą moc. Umiejęt-
ność czytania Pisma Święte-
go ma podstawowe znacze-
nie dla każdego wierzącego. 
jest pierwszym krokiem 
na drodze, której następne 
etapy to medytacja i z kolei 

modlitwa w ścisłym sensie 
tego słowa. Właśnie mo-
dlitwa inspirowana przez 
Pismo Święte jest najważ-
niejszą drogą rozwoju du-
chowości chrześcijańskiej. 
Kto potrafi poświęcić jej 
czas i siły zbiera potem ob-
fite owoce. Módlmy się, aby 
każdy chrześcijanin i każdy 
człowiek, który poszukuje 
prawdy, stał się pielgrzy-
mem Pisma Świętego, uczył 

się spożywać każdego dnia 
chleb Słowa Życia”.
Ogromną pomocą w indy-
widualnym czytaniu tek-
stów Pisma Świętego jest 
przynależność do Kręgu 
Biblijnego.
W naszej parafii są dwie 
grupy Kręgu Biblijnego. 
Pierwsza grupa spotyka 
się już piąty rok. Przez 
pierwsze trzy lata prowa-

dził ją o. rafał Petkowicz, 
a obecnie, już drugi rok 
opiekunem jest o. Andrzej 
Pilch. Drugi Krąg Biblij-
ny został utworzony we 
wrześniu 2014 roku i pro-
wadzi go o. grzegorz Osika. 
Osoby należące do obu 
grup spotykają się w każdy 
czwartek po wieczornej 
Mszy Świętej, by razem 
czytać i pogłębiać znajo-
mość Biblii, bo to ogrom 

wiedzy o Bogu i człowie-
ku oraz o wzajemnych 
relacjach między Stwórcą 
a stworzeniem, relacjach 
prawdziwych lub możli-
wych, a trwających wiecz-
nie. Czytanie Pisma Świę-
tego w grupie to sposób 
na to, aby każdy podzielił 
się swoimi refleksjami, tym, 
co go poruszyło, co odczu-
wa, jak ten tekst rozumie. 
jest to bardzo ważne, bo 
pokazuje, że Duch Święty 
w każdym człowieku działa 
inaczej i mamy sposob-
ność, aby porównać swoje 
osobiste przeżycia i przemy-
ślenia.
W Piśmie Świętym nale-
ży szukać prawdy, a nie 
pięknych sformułowań. 
Często przeszkadza nam 
w tym nasza ciekawość. 
Chcemy bowiem zrozu-
mieć i rozstrzygnąć to, co 
należy przyjąć w prostocie 
ducha. jeśli chcemy odnieść 
korzyść, powinniśmy czytać 
pokornie z prostotą i wiarą.
jeśli chcemy odnowy swo-
jego życia i jego przemiany 
z materialnego w duchowe, 
musimy sięgnąć po mate-
riał budowlany, surowiec 
wypełniony duchowością. 
Takim materiałem jest 
Słowo Boga, słowa pisane 
pod natchnieniem Ducha 
Świętego.
jeśli pragniesz przemiany 
swojego życia i większego 
umiłowania Boga, pochyl 
się nad Pismem Świętym. 
W tej przemianie pomoże 
Ci udział w spotkaniach 
Kręgu Biblijnego, do któ-
rego serdecznie zachęcam 
i zapraszam.

Zofia Gatkowska

WSpólNOTy NaSzEJ parafii

W Piśmie 
Świętym należy 
szukać prawdy, 
a nie pięknych 
sformułowań.
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jezus przyszedł do Kafar-
naum. Był szabat, a więc 
dzień święty. Stąd oczywista 
decyzja, aby udać się na na-
bożeństwo do synagogi. 
Tam znajdował się człowiek 
opętany przez ducha nie-
czystego. O jakiego ducha 
chodzi? W sensie biblijnym 
nieczystym jest to, co po-
siada jakikolwiek związek 
ze śmiercią. Zadaj sobie 
teraz pytanie: co w moim 
życiu umarło? Gdzie 
w moim sercu brakuje 
życia? a kiedy już na nie 
odpowiesz, oddaj Jezusowi 
wszystkie te rzeczywisto-
ści swojego życia, które 
zostały dotknięte przez 
śmierć. pozwól Jezusowi 
ocalić je, zanim całkowicie 
się rozpadną.
Nieczystość wykluczała ze 
wspólnoty i udziału w kul-
cie, więc powstaje ważne 
pytanie: Co robił ów opęta-
ny człowiek w synagodze? 
jakim cudem się tam ukrył 
i nie został zauważony? Do-
piero sam się ujawnia, nie 
mogąc wytrzymać siły jezu-
sowego przepowiadania.
czy to możliwe, by czło-
wiek uważany za poboż-
nego, który regularnie 
uczęszcza do kościoła 
na Msze Święte i nabożeń-
stwa był opętany?
Znany egzorcysta posłu-
gujący w Anglii, ks. Piotr 
glas, w jednej ze swoich 
konferencji opowiada o tym 
jak jego znajomy, również 
egzorcysta opisał mu, która 
na zewnątrz w swoich prak-
tykach pobożnościowych 
była bez zarzutu. Podczas 
przeprowadzanego nad nią 

egzorcyzmu, zmuszony do 
mówienia prawdy Szatan, 
zapytany o to, dlaczego 
w niej jest, w jaki sposób 
wytrzymuje i nie ujawnia 
swojej obecności, mimo 
iż ta uczestniczy we Mszy 
Świętej, przyjmuje Komu-
nię Świętą, udzielił nastę-
pującej odpowiedzi: „Bo 
tylko trzy osoby w kościele 
wierzyły. reszta, tak jak 
ona, tylko była na Mszy”. 
Ks. Piotr konkluduje, że 
diabeł jest w stanie wytrzy-
mać, gdy człowiek spożywa 
eucharystię, wytrzyma, 
gdy pije Krew Pańską, ale 
jest bezbronny wobec silnej 
wiary.
człowiek religijny nie jest 
jeszcze człowiekiem wie-
rzącym. Nie wystarczy tzw. 
chodzenie do kościoła, nic 
nie da odmawianie pacierza, 
jeśli zabraknie autentycznej 
wiary, która jest zaufaniem 
Bogu. jezus chce mieć przy-
jaciół, a nie niewolników, 
którzy myślą, że muszą go 
kochać. Przyjaźń rządzi się 

innymi prawami niż wymu-
szone posłuszeństwo. A jaka 
jest moja wiara? Modlę się, 
uczestniczę we Mszy Świę-
tej, chodzę do spowiedzi, bo 
kocham i pragnę być coraz 
bliżej jezusa, czy czuję jakiś 
przymus?
Wierzący to ten, który 
spełnia wolę Ojca w nie-
bie. Wierzący, czyli po-
słuszny. Paradoks. A gdzie 
wolność? – ktoś zapyta. Ona 
jest ukryta, niczym skarb, 
właśnie w posłuszeństwie. 
Trzeba ją odkryć szukając 
w autentycznej modlitwie 
będącej relacją dwóch ko-
chających się serc.
„Czego chcesz od nas jezu-
sie Nazarejczyku? Przysze-
dłeś nas zgubić” – krzyczy 
duch nieczysty. Czy nie 
odnajdziemy w tych słowach 
i naszych reakcji na głoszoną 
ewangelię? Niejednokrotnie 
Bóg postrzegany jest jako 
ten, który chce nam odebrać 
prawdziwe szczęście i ra-
dość. Wtedy bycie wierzą-
cym jawi się jako smutne 

posłuszeństwo nakazom 
i zakazom. Kłamstwo Sza-
tana polega na tym, abyśmy 
uwierzyli w Boga surowego 
i wymagającego, karzącego 
nawet za najdrobniejsze na-
sze wykroczenie. To nie jest 
chrześcijaństwo! To nie jest 
nasz kochający Bóg!
Uwalnianie swego serca od 
wszelkiej nieczystości jest 
procesem, czasem bardzo 
długim. Czytając i roz-
ważając słowo Boże oraz 
wcielając je w życie, nie 
raz możemy doświadczyć 
„miotania się” i walki. Z po-
mocą przychodzi nam św. 
Paweł, który miał podobne 
doświadczenie. W swoim 
liście do rzymskiej wspól-
noty pisał: „Nie czynię bo-
wiem dobra, którego chcę, 
ale czynię to zło, którego 
nie chcę” (por. rz 7, 19). 
Zło nie tak łatwo opusz-
cza tego, którego zaraziło 
swoim śmiercionośnym 
jadem grzechu. Zmuszane 
do opuszczenia człowieka 
„krzyczy”. Ono jest głośne, 
robi dużo hałasu wokół 
siebie. Chce przerazić, 
związać lękiem. Ale jezus 
jest silniejszy.
Kiedy doświadczamy 
wzrostu w łasce, kiedy 
zauważamy jak delikat-
nie i wspaniale Bóg nas 
prowadzi i czyni cuda, 
w naszym życiu rodzi 
się wdzięczność, która 
jest drogą wiary. Wtedy 
pojawiają się pełne zachwy-
tu te same pytania, które 
stawiali sobie świadkowie 
uwolnienia opętanego czło-
wieka: „Co to jest? Nowa 
jakaś nauka z mocą”.

człowiek religijny
nie jest jeszcze człowiekiem wierzącym

Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi 
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 

który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 

Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź 
z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet 

duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła 
się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Opętany chodzi do kościoła
refleksja na podstawie Mk 1, 21-28

o. Grzegorz Osika

SpOTKaNiE zE SłOWEM
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papież franciszek ogłosił 
w Kościele kolejny waż-
ny czas. Jest nim rok 
życia Konsekrowanego. 
O ile rok Wiary dotyczył 
bezpośrednio wszystkich 
wierzących, o tyle rok 
życia Konsekrowanego 
– choć przeżywany w ca-
łym Kościele – odnosi się 
bezpośrednio tylko do 
pewnej, określonej grupy 
osób. czym zatem jest 
życie konsekrowane i kogo 
możemy nazwać osobą 
konsekrowaną?
Na początku zatrzymajmy 
się nad znaczeniem słowa 
„konsekracja.” W Kościele 
termin ten odnosi się do 
trzech zasadniczych rzeczy-
wistości. Mówimy o:
 � konsekracji kościoła, czyli 
o jego przeznaczeniu do 
celów sakralnych;

 � konsekracji eucharystycz-
nej, która dokonuje się 
w czasie każdej Mszy 
Świętej w momencie, gdy 
kapłan wypowiada słowa 
modlitwy konsekracyjnej;

 � konsekracji osób (np. 
zakonników, zakonnic, 
wdów, pustelników, itp.).

Mówiąc o roku życia 
Konsekrowanego, mamy 
na myśli trzecią z przy-
wołanych powyżej konse-
kracji – konsekrację osób. 
Czym jest owa konsekracja? 

Odpowiedź na to pytanie 
znajdujemy w posynodal-
nej adhortacji poświęconej 
życiu konsekrowanemu Vita 
consecrata. jan Paweł II 
pisze w niej: „ewangelicz-
nych podstaw życia konse-
krowanego należy szukać 
w szczególnej relacji, jaką 
jezus nawiązał w czasie 
swego ziemskiego życia 
z niektórymi spośród swo-
ich uczniów, wzywając ich, 
by nie tylko przyjęli Kró-
lestwo Boże we własnym 
życiu, ale także by oddali 
swoje istnienie w służbę tej 
sprawie, porzucając wszyst-
ko i naśladując wiernie jego 
sposób życia.”
podejmując refleksję na te-
mat życia konsekrowanego, 
trzeba najpierw spojrzeć 
na konsekrację w świetle 
tego, co nazywamy powoła-
niem. już w pierwszych wie-
kach istnienia Kościoła byli 
ludzie, którzy – miłując Boga 
nade wszystko – pragnęli 
bezgranicznie naśladować 
przykład życia samego jezu-
sa. Czynili to m.in. poprzez 
swoją modlitwę, ascezę, po-
kutę, poprzez podejmowane 
dzieła miłosierdzia. Tak było 
od początku istnienia Kościo-
ła i tak jest nadal. 
jezus wciąż na nowo 
powołuje ludzi do tego, by 
w sposób szczególny stali 
się jego uczniami. 

Wielu, słysząc to Boże 
wezwanie, decyduje się 
na rozpoczęcie formacji 
w nowicjatach i seminariach 
duchownych. Formacja 
ta (czas jej trwania jest bar-
dzo zróżnicowany – odpo-
wiedni dla poszczególnych 
zgromadzeń i wspólnot) 
poprzedza złożenie ślubów 
zakonnych i/lub przyjęcie 
święceń kapłańskich. Należy 
jednak w tym miejscu po-
czynić pewne rozróżnienie.
Zarówno ten, kto przyjmu-
je święcenia kapłańskie, 
jak i ten, kto składa śluby 
zakonne jest osobą poświę-
coną Bogu, a zatem kon-
sekrowaną, przeznaczoną 
tylko dla Niego. W tradycji 
chrześcijańskiej jednak 
tytuł osoby konsekrowa-
nej przyjęło się nadawać 
tym, którzy poświęcają 
się Bogu nie tyle poprzez 
przyjęcie święceń kapłań-
skich (stąd księża diece-
zjalni nie są osobami kon-
sekrowanymi), ile bardziej 
poprzez złożenie ślubów 
zakonnych. Mówiąc więc 
o osobach konsekrowanych 
pośrednio mamy na myśli 
wszystkich, którzy poświę-
cili swoje życie Bogu, ale 
bezpośrednio zawężamy 
grono tych osób tylko do 
tych, którzy złożyli Bogu 
śluby zakonne inaczej nazy-
wane także radami ewange-
licznymi.
We wspomnianym wcze-
śniej dokumencie Vita con-
secrata czytamy: „Dzięki 
profesji rad ewangelicznych 
(czyli ślubów zakonnych) 
charakterystyczne przy-
mioty jezusa – dziewictwo, 
ubóstwo i posłuszeństwo – 
stają się w pewien swoisty 
i trwały sposób widziane 
w świecie”. W konsekra-
cji zakonnej chodzi zatem 
o naśladowanie jezusa 
poprzez wypełnianie złożo-

nych Bogu ślubów. W tym 
właśnie duchu, każda osoba 
konsekrowana składa trzy 
śluby zakonne: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. 
Są jednak takie wspólnoty 
zakonne, w których oprócz 
trzech wymienionych wyżej 
ślubów, zakonnicy składają 
także czwarty, właściwy 
dla danej rodziny zakon-
nej. Na przykład pijarzy – 
oprócz czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa – ślubują 
również specjalną troskę 
o wychowanie dzieci i mło-
dzieży.
Do grona osób konsekro-
wanych zaliczyć należy 
wszystkich zakonników 
i siostry zakonne (nawet, 
jeśli złożone przez nich 
śluby są jeszcze czasowe, 
a nie wieczyste), człon-
ków instytutów zakon-
nych kontemplacyjnych 
i apostolskich, członków 
stowarzyszeń życia apo-
stolskiego, a także osoby 
nie mieszkające we wspól-
notach, ale żyjące złożo-
nymi przez siebie ślubami 
(np. wdowy i dziewice 
konsekrowane).
Wszystkie wymienione 
wyżej grupy i osoby mają 
jeden zasadniczy wspólny 
cel. „Pierwszym zadaniem  
jest ukazywanie wielkich 
dzieł, jakich Bóg dokonuje 
w ułomnej ludzkiej naturze 
osób powołanych. Bardziej 
niż słowami, osoby konse-
krowane dają świadectwo 
o tych wielkich dziełach 
wymownym językiem życia 
przemienionego, zdolnego 
zadziwiać świat.”
Wiemy już, kim jest osoba 
konsekrowana. W następ-
nym numerze Głosu Ostrej 
Bramy spojrzymy nieco sze-
rzej na różne formy życia 
konsekrowanego. Zapra-
szam do lektury kolejnego 
numeru.

Kogo możemy 
nazwać osobą 
konsekrowaną? 
o. Piotr Recki

rOK życia KONSEKrOWaNEGO
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plan Triduum Wielkiego Tygodnia
w naszej parafii

2 kwietnia 2015 r. – Wielki czwartek
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – koncelebrowana przez wszystkich kapłanów, a po niej przeniesie-

nie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji-Ciemnicy.
 Adorację prowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana jezusa. 
 Zakończenie adoracji o g. 22.00.

3 kwietnia 2015 – Wielki piątek
6.30 – wznowienie adoracji w „Ciemnicy”
7.00 – jutrznia
10.00 – adoracja dla gimnazjalistów 
11.00 – adoracja dla dzieci
17.00 – Droga Krzyżowa prowadzona przez Straż Honorową Najświętszego Serca Pana jezusa. 
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża, Komunią Świętą i przeniesienie Najświętszeg Sakramentu 

do grobu Pańskiego, a następnie adoracja ciągła

PLAN ADORACJI CAŁONOCNEJ

GODziNa GrUpa parafialNa rEJON parafii

21.00-22.30 rodziny Domowego Kościoła ul. Włodkowica i janickiego 
22.30-24.00 Studenci i młodzież ul. Meissnera 33, 35i domy oraz łąkowa,  

ładna, Ogrodnicza
24.00-1.30 Odnowa w Duchu Świętym ul. Pszona, Mogilska, jana Pawła II,  

Czyżyńska i ul. Szenwalda Markowskiego
1.30-3.00 rada Parafialna i Krąg Biblijny ul. Fiołkowa – nowe bloki 

i Ułanów (bloki i domy)
3.00-4.30 Straż Honorowa NSPj i Żywy różaniec ul. Ostatnia, Kantora, Śliczna
4.30-6.00 Akcja Katolicka i Koło radia Maryja ul. Ugorek, Fiołkowa (stare bloki)
6.00-7.00 grupa Modlitewna różańca Papieskiego ul. Meissnera 4 i 6, Żwirki i Wigury  

i ulice za stadionem Wieczysta

4 kwietnia 2015 – Wielka Sobota
7.00 – jutrznia
9.00-15.00 – Święcenie pokarmów
20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej: liturgia światła, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a bezpośrednio po 

Mszy Świętej Procesja rezurekcyjna wokół kościoła

5 kwietnia 2015 – Niedziela zmartwychwstania pańskiego
Msze Święte o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 i 19.15

WiElKi TyDziEń
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Sumienie domaga się, aby 
w czas wielkopostnej pro-
stoty refleksję nad sumie-
niem oprzeć na Katechizmie 
Kościoła Katolickiego 
(1776–1802). Spojrzenie 
na strukturę KKK i miejsce, 
jakie zajmują w nim te pa-
ragrafy, pozwala na ogólną 
charakterysytkę sumienia, 
o którym traktują:
część trzecia – Życie 
w Chrystusie,
dział I – Powołanie człowie-
ka. Życie w Duchu Świętym,
rozdział 1 – Godność osoby 
ludzkiej,
artykuł 6 – Sumienie moralne.
Tę „ścieżkę dostępu” mo-
żemy przejść w kierunku 
przeciwnym od artykułu do 
części. Wówczas odczyta-
my, że w KKK mowa jest 
nie o sumieniu (jakimś), 
ale o sumieniu moralnym. 
To istotne, ponieważ dopre-
cyzowuje i ukierunkowuje 
nasze myślenie na temat 
sumienia. Sumienie – czym-
kolwiek jest – dotyka sfery 
moralnej naszego życia. 
Sfera moralna nie jest ja-
kimś niezależnym, wydzie-
lonym obszarem, na który 
możemy wejść i go opuścić. 
Przenika ona wszystkie 
dziedziny naszego życia. 
Wystarczy tylko spojrzeć 
na nie w perspektywie war-
tości moralnych.
Weźmy prosty przykład 
z pytaniem, czy można 
popełnić zły czyn, kupując 
nową wiosenną sukienkę. 
Czy sumienie nie ma nic do 
powiedzenia, gdy idziemy 
na zakupy w środę po połu-
dniu (z pewnością bowiem 
ma wiele do powiedzienia, 
gdy idziemy na zakupy 

w niedzielę, i to niezależnie 
od pory dnia)? Możemy 
zakup sukienki rozważyć, 
zastanawiając się, czy jest 
ładna, czy ma odpowiedni 
fason, z jakiej tkaniny jest 
uszyta, ile kosztuje, czy jest 
modna etc. Możemy też za-
pytać jednak, kto ją wypro-
dukował, jak traktuje swo-
ich pracowników i w jaki 
sposób reklamuje swoje 
towary. Bywa, że odpowie-
dzi na te pytania nakazują 
nam – mimo wszelkich 
innych zalet – zrezygnować 
z zakupu wybranej sukienki.
głos sumienia jest miarą 
wartości moralnych, silniej-
szych niż wartości estetycz-
ne, praktyczne, ekonomicz-
ne. To dlatego bojkotowane 
są akcje reklamowe róż-
nych producentów, którzy 
bezczeszczą świat wartości 
religijnych czy sprzenie-
wierzają się porządkowi 
wartości moralnych. jeśli 
w perspektywie tych war-
tości spoglądamy na ota-
czającą nas rzeczywistość 
i przyglądamy się różnym 
dziedzinom naszego życia, 
to okazuje się, że sumienie 
moralne niemal zawsze ma 
nam coś do powiedzenia 
na temat naszych możli-
wych wyborów, podejmo-
wanych decyzji i działań.
W KKK czytamy, że „su-
mienie osądza konkretne 
wybory, aprobując te, które 
są dobre, i potępiając te, 
które są złe” (KKK 1777). 
Świat wartości moralnych 
jest jak sieć nawadniająca. 
gdzie życiodajna moc nie 
dopływa, tam wkrada się 
śmierć. jeśli wyzujemy na-
sze życie ze sfery moralnej 

wanie sumienia jest zada-
niem całego życia” (KKK 
1784) i dokonuje się m.in. 
z pomocą Ducha Świętego 
i jego darów (KKK 1788). 
Wychowanie sumienia owo-
cuje w człowieku wolnością 
i pokojem serca.
I wreszcie – sumienie 
moralne związane jest 
z życiem w Chrystusie. Od-
rzucenie możliwości życia 
w Chrystusie skazuje nasze 
sumienie na konieczność 
dryfowania po nieznanych 
wodach różnych wartości 
moralnych. Natomiast życie 
w Chrystusie oznacza życie 
we wspólnocie Kościoła. 
Tutaj znajdujemy różne 
narzędzia, z których win-
niśmy korzystać na drodze 
kształtowania sumienia: 
(1) światłem jest Słowo 
Boże przyjmowane przez 
wiarę i modlitwę i stosowa-
ne w praktyce; pomoc sta-
nowią (2) badanie sumienia 
w duchu kontempalcji Chry-
stusowego krzyża, (3) świa-
dectwa i rady innych ludzi 
oraz (4) nauczanie Kościoła 
(KKK 1785). Dbałość o su-
mienie domaga się zatem 
wspólnoty. 
Definicja sumienia, której 
uczyliśmy się podczas kate-
chez dla dzieci: „sumienie 
jest najtajniejszym ośrod-
kiem i sanktuarium czło-
wieka, gdzie przebywa on 
sam z Bogiem, którego głos 
w jego wnętrzu rozbrzmie-
wa” przypomina nam, że 
dbałość o sumienie domaga 
się również samotności. 
Wielkopostnego wyjścia 
na pustynię, wejrzenia w sie-
bie i wsłuchania się w mowę 
miłującego nas Ojca...

Sumienie, sukienka, samotność
Hanna Michalczyk

i skażemy nasze sumienie 
na banicję – uschniemy, 
strojąc się w piękne suknie.
Sumienie moralne ma 
związek z godnością osoby 
ludzkiej. Możemy śmiało 
przypuścić, że sumienie 
moralne konstytuuje god-
ność osoby ludzkiej. Wiemy 
bowiem, że osąd sumie-
nia dotyczy możliwych 
lub dokonanych czynów. 
Takich, które podejmowa-
ne są w sposób świadomy 
i wolny, takich, za które 
bierze się odpowiedzial-
ność. A zatem takich, które 
z definicji leżą w orbicie 
możliwości działań człowie-
ka, i tylko jego. Zwierząt 
nie pytamy o racje moralne 
przemawiające za ich dzia-
łaniami. W KKK czytamy, 
że godność osoby ludzkiej 
„zawiera w sobie prawość 
sumienia i jej się domaga”. 
Oznacza to, że człowiek 
„chce mieć sumienie”, że 
„człowiek godny” pragnie 
mieć „prawe sumienie”. 
To godność osoby ludzkiej 
domaga się dobrze uformo-
wanego sumienia, rozpozna-
jącego zgodnie z Prawdą, 
co jest dobrem, a co złem. 
Sumienie moralne zatem 
ze wszech miar świadczy 
o godności ludzkiej.
Sumienie jest związane 
z powołaniem człowieka, 
które realizuje się na drodze 
życia w Duchu Świętym. 
jesteśmy powołani do świę-
tości, ku której – od dnia 
Pięćdziesiątnicy – prowadzi 
nas i umacnia swymi darami 
Duch Święty. Życie w Du-
chu Świętym oznacza zatem 
kształtowanie swojego 
sumienia w Nim: „wycho-

NaUczaNiE KOŚciOła
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pierwsze i najważniejsze przykazanie mówi:
Miłuj Pana, Boga swego, całym sercem, całą duszą, całym 
swoim umysłem, całym sobą.

Czy modliłem się rano i wieczorem? 
Czy była to prawdziwa rozmowa mego serca z Bogiem, 
czy tylko odklepana formalność?
Czy szukam u Boga rady, pomocy w cierpieniach, poku-
sach? 
Czy zastanawiałem się nad tym, jaka jest względem mnie 
wola Boża?
Czy w niedzielę i święta uczestniczę we Mszy Św. i trosz-
czę się o to, by uczestniczyli w niej wszyscy domownicy?
Czy proponuję czasami swym bliskim wspólną modlitwę?
Czy w niedzielę nie wykonywałem prac niekoniecznych 
i nie traciłem czasu na zakupy?
Czy wyznawałem otwarcie swoją wiarę przez udział we 
Mszach Świętych niedzielnych i wówczas, kiedy mnie 
o to pytano?
Czy wspieram materialnie działalność parafii, interesuję się 
jej potrzebami?
Czy nie uchylam się od udziału w pracach na jej rzecz? 
Czy – w miarę swoich możliwości – biorę udział w działal-
ności grup modlitewnych? 
Czy wspomagam dzieła dobroczynne na rzecz ubogich, 
ludzi znajdujących się w trudnych okolicznościach?
Czy staram się poznać naukę Kościoła przez uczestniczenie 
w rekolekcjach, udział w spotkaniach grup formacyjnych?
Czy przynajmniej kieruję na nie swoich bliskich, swoje 
dzieci? 
Czy odrzucam horoskopy, karty do tarota, wróżbiarstwo, 
magię? 
Czy potrafię się sprzeciwić, kiedy bluźni się Bogu, nie-
słusznie krytykuje Kościół?

Drugie z najważniejszych przykazań mówi:
Miłuj bliźniego jak siebie samego.

Czy szanowałem rodziców?
Czy nie wyrządzałem im przykrości, nie lekceważyłem, 
czy ich nie okłamywałem, czy troszczyłem się o ich potrze-
by?
Czy się za nich modlę?
Czy nie dawałem dzieciom złego przykładu (przekleństwa, 
pijaństwo, nieprzyzwoite żarty, stosowanie przemocy, spę-
dzanie zbyt dużo czasu przed telewizorem)?
Czy troszczyłem się o wychowanie dzieci w poszanowaniu 
godności własnej i innych?
Czy wiem, jakie filmy oglądają, na jakie strony interneto-
we wchodzą, w jakie gry komputerowe grają, jakie czytają 
czasopisma, książki? 
Czy wiem gdzie i z kim dzieci spędzają czas wolny i co 
robią z otrzymanymi pieniędzmi?

rachunek sumienia Czy nie pobłażam ich moralnym przewinieniom (kradzieży, 
lenistwu, samolubstwu, przemocy wobec innych, spożywa-
niu alkoholu, lekceważeniu bliźnich)?
Czy interesuję się zachowaniem dzieci w szkole, wymagam 
szacunku dla nauczycieli, odrobienia zadanych lekcji?
Czy nie wtrącałem się zbytnio w życie rodzinne dorosłych 
dzieci, wzniecając konflikty?
Czy żyję w zgodzie z rodzeństwem, z krewnymi, sąsiadami 
i kolegami w szkole, w pracy?
Czy traktowałem życzliwie sąsiadów, współpracowników?
Czy nie żywię do nich pretensji, urazów?
Czy nie zazdrościłem im sukcesów, nie mściłem się, wznie-
całem nieporozumienia?
Czy solidnie wypełniałem swoje obowiązki w pracy?
Czy nie zatrzymuję lub nie pomniejszam słusznego wyna-
grodzenia za pracę?
Czy nie szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, 
palenie?
Czy nie trwonię pieniędzy na hazard?
Czy nie prowadziłem samochodu po wypiciu alkoholu lub 
z nadmierną szybkością?
Czy nie używałem narkotyków, nie dostarczałem ich in-
nym?
Czy kogoś nie uderzyłem, nie pobiłem?
Czy unikam złego towarzystwa?
Czy nie byłem powodem do rozbicia własnej lub innej 
rodziny?
Czy jestem czysty w myślach, pragnieniach? 
Czy nie oglądam filmów pornograficznych, czy nie kupuję 
takich czasopism?
Czy nie lubuję się w nieprzyzwoitych rozmowach, żartach?
Czy nie popełniłem z kimś nieprzyzwoitych czynów? 
Czy nie zdradziłem współmałżonka?
Czy szanowałem poczęte życie?
Czy nie dokonałem lub nie namawiałem do aborcji?
Czy nie przywłaszczałem sobie cudzej rzeczy, mienia pu-
blicznego, czy ich bezmyślnie nie niszczyłem?
Czy nie dałem się skusić łapówką? 
Czy oddaję długi, pożyczki?
Czy nie jestem chciwy, czy pyszałkowaty?
Czy nie wynoszę się nad innymi?
Czy aby nie chce zawsze postawić na swoim, czy skupić 
uwagę tylko na sobie?
Czy umiem przebaczyć, być wyrozumiałym, cierpliwym, 
ustępliwym, usłużnym?
Czy pomagam w codziennych pracach domowych?
Czy zachowuję umiarkowanie w jedzeniu?
Czy nie odmawiam wsparcia ludziom wyciągającym do 
mnie rękę po pomoc?
Czy pomagam innym, zwłaszcza swoim krewnym? Czy, 
na miarę swych możliwości, wspierałem potrzebujących?
Czy nie kłamałem, i czy aby z tego nie wynikła jakaś szko-
da?
Czy nie mówiłem źle o innych, nie oczerniałem ich, nie 
rzucałem podejrzeń?
Czy nie zazdrościłem innym powodzenia?

TEMaT NUMErU
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Katechizm mówi o pięciu 
warunkach dobrej spo-
wiedzi. zanim zaczniemy 
rozmawiać o konkretnych 
warunkach, proszę powie-
dzieć, czym w ogóle jest 
dobra spowiedź?
Wydaje mi się, że dobra 
spowiedź, to przede wszyst-
kim przygotowana spo-
wiedź. Pałeczka pierwszeń-
stwa należy do strony, która 
przystępuje do sakramentu.

Jak to robić? Od czego 
zacząć?
Praktyka jest różna. Czasem 
dobra spowiedź jest efek-
tem tego, że ktoś poświęcił 
trochę czasu na przygotowa-
nie się do niej. generalnie 
tak powinno być z każdą 
spowiedzią.

„Trochę czasu” to np. go-
dzina przed spowiedzią?
jeśli chodzi o spowiedź 
z dłuższego okresu, to logi-
ka podpowiada, że powinno 

Spowiedź 
bez półmroku

Konfesjonał to miejsce, 
w którym czeka na nas 
bezwarunkowa Miłość, 
wobec której powinniśmy 
być bezwarunkowo szczerzy. 
O warunkach dobrej 
spowiedzi opowiada 
proboszcz, o. Andrzej Tupek.

się jej poświęcić więcej 
czasu. Przydałaby się kil-
kudniowa refleksja. Trzeba 
sobie postawić pytania o to, 
jak przeżyłem ten ostatni 
czas, co się w nim wyda-
rzyło, co wpłynęło na to, że 
tak a nie inaczej wyglądało 
moje życie. Można postawić 
trzy zasadnicze pytania: 
jak wyglądało moje życie 
z Panem Bogiem, z innymi 
ludźmi, i jak wyglądało 
moje życie w odniesieniu do 
moich obowiązków czy sta-
nu życia, w którym jestem.

Te trzy pytania, które Oj-
ciec wymienił, to już jest 
rachunek sumienia.
To jest jeden ze sposobów, 
ale raczej dla osób, które 
spowiadają się częściej. 
Ktoś, kto spowiada się rza-
dziej, musi pogłębić te pyta-
nia, uszczegółowić je odno-
sząc się do przykazań, które 
doprecyzują, co znaczy moja 
relacja z Panem Bogiem, 

albo jej brak. rachunek 
sumienia uzależniony jest od 
tego, jak często się spowia-
dam. jeśli spowiadam się 
regularnie kilka czy kilka-
naście razy w roku, to znak, 
że mam bardziej wrażliwe 
sumienie. Wtedy człowiek 
samodzielnie układa sobie 
odpowiedź na pytanie o re-
lację z Bogiem, czyli o kwe-
stię modlitwy, uczestnictwo 
w życiu sakramentalnym, po-
dejście i przeżywanie Mszy 
Świętej jeśli te spowiedzi 
są rzadkie, to potrzebny jest 
dużo bardziej szczegółowy 
rachunek sumienia. Czło-
wiek powinien dać sobie 
pomóc. Chociażby poprzez 
sięgnięcie po już spisany 
rachunek sumienia.

chyba najczęstszą formą 
rachunku sumienia jest 
dziesięć przykazań.
Można robić rachunek su-
mienia śledząc przykazania 
Dekalogu. Ale można też 
posłużyć się np. Hymnem 
do Miłości św. Pawła. gene-
ralnie spowiedź jest zetknię-
ciem się z Panem Bogiem, 
który jest miłością. Najważ-
niejszym przykazaniem jest 
przykazanie miłości Boga 
i bliźniego. Niektórzy prak-
tykują, że w miejsce słowa 
„miłość” wstawiają swoje 
imię. I wtedy trzeba odpo-
wiedzieć sobie na pytania: 
czy Andrzej cierpliwy jest, 
łaskawy jest?

Dekalog ustawia hierar-
chię.
Tak, zaczyna się od Pana 
Boga i idzie się do relacji 
z bliźnim.

À propos miłości. Wydaje 
się, że najczęściej spowia-
damy się z tego, co złego 
zrobiliśmy. Tymczasem, 
gdy czytamy Ewangelię, 
to większym grzechem 

wydaje się zaniedbanie 
jakiegoś dobra, niż czynie-
nie zła.
To jest bardzo piękny frag-
ment: „bo byłem głodny, 
a nie daliście mi jeść; byłem 
spragniony a nie daliście 
mi pić, byłem przybyszem, 
a nie przyjęliście mnie”. 
Muszę przyznać, że do 
rzadkości należą spowiedzi, 
w których ludzie przyzna-
ją się do rzeczy, których 
nie zrobili. To jest pewnie 
duża przestrzeń do kate-
chezy na temat sakramentu 
spowiedzi. Życie człowieka, 
a tym samym późniejszy ra-
chunek sumienia, nie mogą 
koncentrować się wyłącznie 
na tym, co złego zrobiłem.
A wracając do miłości, 
to kolejny temat, który na-
leży cały czas podejmować, 
jeśli mówimy o sakramencie 
pojednania. Bo wydaje się, 
że jest duży procent ludzi, 
którzy spowiadają się z tra-
dycji lub przyzwyczajenia. 
I pytanie jest o to, ile w tym 
jest miłości. Czy przycho-
dzę do spowiedzi dlatego, 
że zawiodłem miłość do 
Pana Boga i bliźniego?

czy przechodzimy już do 
żalu za grzechy?
To jest z tym związane, ale 
to temat, który warto potrak-
tować osobno. Praktyka spo-
wiedzi przez długi czas to-
warzyszyła głównie świętom. 
Zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach myślano 
tak: „idzie Wielkanoc (albo 
Boże Narodzenie) – trzeba 
się wyspowiadać”. Mamy 
tu do czynienia ze spowie-
dzią z przyzwyczajenia.

z przedświątecznymi 
spowiedziami kojarzą się 
długie kolejki, a za nimi 
raczej kiepskiej jakości 
spowiedź – bo wszyscy 
denerwują się tym cze-

Rozmawiał Przemysław Radzyński
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kaniem, a kapłani są 
z pewnością zmęczeni 
od siedzenia godzinami 
w konfesjonałach.
Temat kolejek jest złożony. 
ja staram się ich nie wi-
dzieć.

z konfesjonału można 
ich nie zobaczyć, gorzej, 
jak stoi się na zewnątrz 
(śmiech).
jeśli liczyłbym, ile jeszcze 
ludzi mam wyspowia-
dać, to podchodziłbym do 
sakramentu tak, jak wiele 
osób w tej kolejce. Więk-
szości z pewnością zależy 
tylko na tym, żeby się 
wyspowiadać. Podkreślam: 
wyspowiadać. Co sugeru-
je, że człowiek ma coś do 
zaliczenia, odhaczenia. Ale 
wśród tych ludzi są także 
tacy, którzy przyszli przeżyć 
spowiedź. Nie można wylać 
dziecka z kąpielą. Bardzo 
łatwo jest to zrobić, gdy 
kapłan chciałby np. bardzo 
szybko skrócić kolejkę. 
Ludzie na zewnątrz myślą, 
że to ksiądz prawi długie 
nauki. A często jest tak, że 
to penitent potrzebuje czasu, 
żeby się otworzyć. Siłą 
rzeczy kolejka wtedy się 
wydłuża. Chociaż czasami 
się też skraca, bo ludzie od-
chodzą do innego księdza.
Kolejki do konfesjonału 
przed świętami na pewno 
nie sprzyjają spowiedziom 
z długiego okresu. Im 
regularniej się spowiadam, 
tym wskazówek kapłana 
może być mniej, albo może 
nie być ich wcale. Kiedy 
spowiednik widzi, że osoba 
przychodzi z żalem, jest 
świadoma tego, co mówi 
i autentycznie przeżywa 
spowiedź, to wystarczy jed-
no zdanie i zadanie pokuty.

Ojciec mówi spowiedź 
z „długiego okresu”. a jaki 

czas jest optymalny?
To zależy od konkretnego 
człowieka. W Kościele 
jest praktyka pierwszych 
piątków miesiąca. Wypeł-
niający ją spowiadają się co 
miesiąc.

To jest optymalne?
To zależy. Są okresy 
w życiu człowieka, kiedy 
potrzebuje częstszej spowie-
dzi. Ale miesiąc to taki czas, 

który da się objąć pamięcią 
i refleksją. regularna spo-
wiedź, nawet jeśli do końca 
nie pamiętamy każdego z 30 
dni, pozwala ten sakrament 
przeżywać dobrze, bo jest 
on świadomy.
Powiem szczerze, że jako 
spowiednik mam problem 
z osobami, które chcąc 
wypełnić przykazanie ko-
ścielne spowiadają się raz 
w roku. Stykam się wtedy 
z ludźmi, którzy potrzebują 
zdecydowanie głębszego 
rachunku sumienia.

przejdźmy do żalu 
za grzechy. co to ma być 
za akt?
Akt żalu powinien być 
wypowiedziany świadomie, 
z przekonaniem. Można 
to porównać ze słowem 
„przepraszam” kierowanym 
do człowieka, któremu się 
coś zawiniło. Bo przecież 
można powiedzieć „prze-
praszam” trochę na odczep. 

Niby formalnie przeprosiny 
zostały zrealizowane, ale 
czy faktycznie? Podobnie 
może być ze spowiedzią. 
Mówię, że żałuję, ale nic 
mnie nie boli. A w akcie 
żalu chodzi o ukłucie serca, 
nie tylko wypowiedziane 
słowo, uczucie, że było coś 
nie tak.

a postanowienie popra-
wy?

Z tym jest chyba najtrudniej 
i najczęściej o tym zapo-
minamy. jeśli ktoś w ogóle 
robi rachunek sumienia, 
to często na nim poprzesta-
je. Żal za grzechy realizuje 
wtedy, gdy w konfesjonale 
mówi: „więcej grzechów 
nie pamiętam, za wszyst-
kie żałuję i postanawiam 
poprawę”.

czyli wszystkie warunki 
spełnił?
Wypowiadając słowa. Ale 
czy w tym momencie jest 
szansa na przeżycie tego? 
Czy jest wtedy szansa 
na przeżycie żalu i prze-
myślenie tego, co chcę 
poprawić? Postanowienie 
poprawy jest planem na to, 
co po spowiedzi. Kiedy po 
wyjściu z konfesjonału wró-
cimy do tego, co postanowi-
liśmy poprawić, to wówczas 
jest szansa na jakąkolwiek 
pracę nad sobą. Częstsza 
spowiedź temu sprzyja.

Jesteśmy już przy wyzna-
waniu grzechów. Jak się 
to powinno robić?
Warunek mówi o szczerej 
spowiedzi, czyli bez konfa-
bulowania, bez zostawiania 
czegoś w półmroku, bez 
mówienie półsłówkami 
i w stylu: „zgrzeszyłem 
przeciw czwartemu przyka-
zaniu”. To de facto spowied-
nikowi nic nie mówi. Ważne 
są okoliczności grzechu i to, 
jakie było w tym zaanga-
żowanie człowieka. jeśli 
chodzi o grzech śmiertelny 
popełniony świadomie i do-
browolnie przeciw któremuś 
z przykazań, należałoby 
określić ile razy to się stało. 
Nie zawsze możliwe jest 
dokładne przypomnienie 
sobie ilości popełnionych 
grzechów, wówczas nale-
żałoby powiedzieć „kilka 
razy” albo „często”.

Bywa, że szczerej spowie-
dzi przeszkadza ludzki 
wstyd.
Bałbym się, gdyby naszym 
spowiedziom nie towarzy-
szył wstyd a obojętność. 
Wstyd jest naturalny, bo nie 
przychodzę do spowiedzi 
po to, żeby się pochwalić, 
ale żeby powiedzieć, co 
mi nie wyszło, z czym mam 
problem. Ale niech nikt 
nie myśli, że może czym-
kolwiek zgorszyć księdza. 
To założenie trzeba odrzu-
cić. grzechy, które chcesz 
powiedzieć, ksiądz prawdo-
podobnie słyszał już nie raz, 
więc nie będzie to dla niego 
jakimś zaskoczeniem.

czy na początku spowie-
dzi trzeba się przedstawić?
To jest ważne. Nie chodzi 
oczywiście o imię i na-
zwisko, chociaż niektórzy 
to robią i wówczas pozwala 
to spowiednikowi, żeby 
zwracać się do penitenta 

Do spowiedzi 
powinniśmy iść  

nie dlatego, że musimy, 
ale dlatego, że chcemy.
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trudna ze względu na jego 
wielką przestrzeń, na po-
czątku padło pytanie: jaki 
wybudować instrument, 
żeby się jak najlepiej spraw-
dził w tej niełatwej akusty-
ce? Przy budowie organów 
przestrzeń akustyczna 
to jeden z najważniejszych 
elementów. Nie ma organów 
uniwersalnych, nie można 
np. iść do zakładu organo-
wego i wybrać sobie in-
strument, które najbardziej 
się podoba. Z tych samych 
względów trudno jest wyko-
rzystać organy przeniesione 
z innego kościoła. Orga-
ny są zbudowane zawsze 
dla konkretnego kościoła, 
w konkretnej akustyce, 
w określonym stylu, który 
najlepiej sprawdza się w da-
nym wnętrzu. 
W dawnych czasach wiel-
cy budowniczowie bardzo 
dobrze o tym wiedzieli. 
Stworzenie dobrego in-
strumentu jest wypadkową 
kilku czynników, które od 
pierwszego elementu do 
ostatniego muszą ze sobą 
idealnie współgrać. jest 
przede wszystkim wyni-
kiem geniuszu ludzkiego, 
wyobraźni, smaku i słysze-
nia oraz współpracy wielu 
osób, które powinny dążyć 
do tego samego celu w po-
szukiwaniu jak najlepszego 
brzmienia. W tym wszyst-
kim bardzo istotny jest 
wybór materiału poszcze-
gólnych elementów składo-
wych, który powinien być 
zawsze najwyższej jakości. 
jeśli choćby najmniejszy 

Skąd wziął się pomysł zbu-
dowania nowych organów 
w naszym kościele?
Budowa organów jest pod-
stawową potrzebą każdej 
świątyni i wspólnoty, która 
się w tej świątyni mo-
dli. Organy to instrument 
liturgiczny i trudno sobie 
wyobrazić bez nich piękną 
liturgię. Organy służą do 
tego, aby podtrzymywały 
śpiew wiernych ale także by 
swoim dźwiękiem pobu-
dzać wiernych do modlitwy, 
do kontemplacji tajemnic 
poszczególnych okresów 
liturgicznych. Zróżnicowa-
ne głosy organowe (tzw. 
rejestry, czyli różne barwy 
instrumentu) umiejętne wy-
korzystywane przez orga-
nistę, potrafią wprowadzić 
w tajemnicę Wcielonego 
Słowa poprzez Boże Naro-
dzenie do Wielkiej Nocy, 
potrafią wzruszyć przed 
nieskończonością miłości 
Boga, pobudzić do reflek-
sji i modlitwy, podtrzy-
mać na duchu, rozweselić 
nasze serca, abyśmy wyszli 
z kościoła z większą wiarą, 
nadzieją i miłością. Dlate-
go właśnie także w naszej 
parafii zrodził się pomysł 
budowy prawdziwego in-
strumentu piszczałkowego. 

Jakie są nasze organy – 
czy to jakiś konkretny 
model? czy zostały do-
stosowane do warunków 
naszego kościoła także pod 
względem estetycznym?
Ponieważ nasz kościół jest 
duży, a akustyka w nim 

Rozmawiała Hanna Marczyńska

O nowych organach 
piszczałkowych opowiada  

s. Suzana Ferfoglia

bezpośrednio po imieniu. Bardziej jednak chodziłoby o to, 
kim się jest w sensie stanu – czy jest się kawalerem, pan-
ną, żoną, mężem, księdzem albo siostrą zakonną. Nakre-
ślenie historii życia też może być ważne, jeśli ktoś np. jest 
po rozwodzie. W konfesjonale też nie zawsze widać w ja-
kim wieku jest penitent. Te wszystkie informacje są istotne 
dla lepszego rozeznania spowiednika a później zwrócenia 
uwagi na konkretne elementy do pracy nad sobą.

czy ostatni warunek „zadośćuczynienie Bogu i bliź-
niemu” wypełnia zrealizowanie zadanej pokuty?
Zasadniczo ta pokuta jest po to zadawana, żeby zadość-
uczynić Panu Bogu i ludziom. jeśli ktoś, kto za pokutę 
otrzymał odmówienie jakiejś modlitwy ma z tego powo-
du pewien niedosyt, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
zrobić coś więcej.
Pokuta bywa także realnym zadośćuczynieniem, gdy 
spowiednik wyczuje taką możliwość czy wręcz koniecz-
ność. Trwają skutki popełnionego zła, ono się nie skoń-
czyło w momencie wyznania go, ale są do naprawienia. 
Ktoś popsuł na przykład jakąś relację, ale jeszcze nie 
zdążył przeprosić. Po spowiedzi wręcz konieczne jest 
spotkanie się tych osób w tej sprawie i załatwienie jej 
do końca. Bardziej jaskrawy przykład: jeśli ktoś spowia-
da się z tego, że coś ukradł, to wyznanie tego grzechu 
to za mało. jeśli nadal posiada daną rzecz, to musi ją po 
prostu zwrócić. Chociaż zdarza się, że poza modlitwą nie 
jesteśmy w stanie w żaden inny sposób zadośćuczynić.
Do zadośćuczynienia podchodzimy często bardzo tech-
nicznie. Ale jego realizacja zależy bardzo od nastawienia 
do pierwszego warunku. jeśli ktoś solidnie zrobi rachu-
nek sumienia, to sam dojdzie do wniosku, co powinien 
zrobić w ramach zadośćuczynienia.

co powinniśmy robić między jedną a drugą spowie-
dzią, żeby duchowo wzrastać?
Bardziej świadomie żyć. Temu sprzyja wieczorne pod-
sumowanie dnia, które może być wieczorną modlitwą. 
Chodzi o postawienie sobie trzech pytań. Co było dziś 
dobre w moim życiu, za co chcę Panu Bogu podziękować? 
gdzie popełniłem błąd, za co powinienem przeprosić 
Pana Boga? Z czym muszę się zmierzyć jutro i poprosić 
o pomoc w tym Pana Boga? Trzy minuty dla Pana Boga. 
To mi też może pomóc przypomnieć sobie postanowienie 
z ostatniej spowiedzi. jak będę do tego regularnie wracał, 
to będę wiedział nad czym pracować. jeśli mam więcej 
czasu, to mogę pokusić się o refleksję nad tym, dlaczego 
coś się nie udało czy nie wyszło. To sprzyja pracy nad sobą 
i nad tym, żeby spowiedzi nie były machinalne, żeby nie 
były powinnością, ale żeby były potrzebą serca. I wraca-
my do tego, co było na początku, czyli do słowa „miłość”. 
Do spowiedzi powinniśmy iść nie dlatego, że musimy, ale 
dlatego, że chcemy. Bo spotykamy tam Miłość.

Źródło: e-eSPe 1/2015; Czasopismo „eSPe” można bezpłatnie 
pobrać ze strony www.e-espe.pl.
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instrument,
który wznosi ludzkie serca ku górze 
element nie jest wyproduko-
wany z najwyższej jakości 
materiału, efekt końcowy 
z pewnością nie będzie 
zadowalający. 

co wyróżnia nasze organy?
 Wracając do naszego 
kościoła – z powodu jego 
akustyki niemożliwe byłoby 
wybudowanie klasycznego 
instrumentu barokowego, 
który wymaga większej 
precyzji w grze i selektyw-
nego odbioru. Do naszej 
świątyni w naturalny sposób 
najlepiej wkomponuje się 
instrument romantyczny. 
Taki instrument charaktery-
zuje się tym, że odpowiada 
orkiestrze symfonicznej 
i ma zupełnie inną estetykę 
brzmienia niż instrument 
barokowy. Wykorzystuje 
szeroką paletę romantycz-
nych rejestrów, czyli barw 
organowych, co daje duże 
możliwości zróżnicowania 
dynamiki: od dźwięków 
bardzo cichych do bardzo 
głośnych, zarówno w kon-
trastach jak i stopniowych 
zmianach natężenia dźwię-
ku. Nasz instrument zbudo-
wany został w stylu roman-
tyzmu francuskiego – jest 
to styl, który ukształtował 
się w Francji w XIX w. 
dzięki genialnemu organ-
mistrzowi Artistide Cavail-
lé-Coll, który wprowadził 
wiele innowacji (m.in. dodał 
nowe głosy, czyli nowe 
rodzaje piszczałek, które 
ubogaciły brzmienie orga-
nów czyniąc je podobnymi 
do orkiestry symfonicznej).

co można powiedzieć 
o budowie organów i ma-
teriale, z jakiego zostały 
wykonane?
Każde organy składają się 
najogólniej rzecz biorąc 
z trzech zasadniczych 
części: grupy piszczałek, 
mechanizmu gry oraz apa-
ratu tłoczącego powietrze. 
Wszystkie piszczałki znaj-
dujące się w organach są 
podzielone na głosy. Pisz-
czałki wchodzące w skład 
jednego głosu charaktery-
zują się na ogół tą samą 
budową i właściwościami 
dźwiękowymi. W dużym 
uproszczeniu w skład jed-
nego głosu wchodzi tyle 
piszczałek, ile instrument 
posiada klawiszy w danej 
sekcji (za wyjątkiem gło-
sów złożonych).
Organy posiadają różną 
liczbę głosów, a każdy głos 
ma też swoją nazwę, która 
go charakteryzuje. Nasze or-
gany będą mieć 41 głosów, 
tzn. 41 różnych możliwo-
ści brzmieniowych, które 
będzie można połączyć, 
żeby osiągnąć zróżnicowane 
brzmienie w zależności od 
potrzeby.
Piszczałki mogą być meta-
lowe i drewniane. rodzaj 

materiału, z którego wy-
konane są piszczałki ma 
istotny wpływ dla brzmienia 
instrumentu. Piszczałki me-
talowe odlewa się ze stopów 
cyny z ołowiem; drewno zaś 
na piszczałki powinno być 
dobrze wyrezonowane, bez 
sęków.

Jakie możliwości, w po-
równaniu z organami 
elektronicznymi, jakie 
mamy obecnie w kościele, 
dają organy piszczałkowe? 
Jaka jest różnica?
różnica jest podstawowa. 
Organy elektroniczne nie 
mogą nigdy zastąpić praw-
dziwych organów piszczał-
kowych, które mają duszę. 
Są one projektowane przez 
człowieka, który posiada 
potrzebne umiejętności, ma 
wypracowany słuch i smak, 
a do tego wiedzę umożliwia-
jącą połączenie tych wszyst-
kich elementów w jedno 
całość, aby mógł powstać 
rzeczywiście dobry instru-
ment, który potrafi wznieść 
ludzkie serca ku górze. 
Oprócz tego instrument 
piszczałkowy jest wrażliwy 
na dotyk organisty. Ozna-
cza to, że organista może 
kształtować dźwięk, czyli 

wpłynąć na jego ostateczne 
brzmienie. Dźwięk po-
wstaje poprzez naciśnię-
cie klawisza, który swoją 
drogą otwiera wentyle 
wpuszczające powietrze do 
piszczałki. Sposób uderze-
nia klawisza, tzn. jego siła, 
szybkość i intensywność 
wpływają na rodzaj dźwię-
ku. Za tym się ukrywa cały 
człowiek, a więc jego my-
ślenie, wrażliwość, intencje 
i serce. I to jest wyczuwalne 
w grze. Na instrumencie 
elektronicznym tego nie 
osiągniemy, gdyż elektroni-
ka nigdy nie zastąpi czło-
wieka. 
Można również dodać inne 
spostrzeżenie – instrument 
elektroniczny nigdy nie 
osiągnie potężnej masy 
brzmienia przy włączonych 
wszystkich głosach, w od-
różnieniu od organów pisz-
czałkowych, których moc 
narasta wraz z włączeniem 
poszczególnych głosów. 
Dzieje się tak, ponieważ 
każda piszczałka jest tutaj 
źródłem dźwięku, a przy 
organach elektronicznych 
źródłem dźwięku jest tylko 
kilka głośników.

Kiedy będziemy mogli 
przekonać się o wyjątko-
wym brzemieniu naszych 
organów?
Zakończenie prac przewi-
dziano na koniec roku 2016. 
Wszystko wskazuje więc 
na to, że w przyszłym roku 
kolędy będziemy śpiewać 
przy towarzyszeniu nowego 
instrumentu.

WOKół NaS
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zOSTali  
OchrzczENi
luty
Maciej Piotr Pietrzak
Filip Franciszek Żak
Dariusz Michał grodzicki

Marzec
Hanna Szczubiał,
Aleksander józef jezierski
Szymon Piotr Witkowski
joanna Stanisława Osocha

ODESzli  
DO paNa
Styczeń
Mirosław Niemirowski,
janina Madejska,
Maria gajewska,
Zygmunt Osiński,
józef Dębiec,
Stanisław Ziemba,
Andrzej Zalasiński,
Maria Czajkowska,
Władysława Kramarz,
ewa Pajerska.

Kalendarium  
wydarzeń parafialnych

DaTa WyDarzENiE

18 marca Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie modlitewne i nauczanie

20 marca Katecheza w obrazach – o. eugeniusz grzywacz, pijar

22-25 marca rekolekcje dla gimnazjalistów, studentów i dorosłych – prowadzenie o. grzegorz Kramer, jezuita

28 marca Pielgrzymka do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie

15 kwietnia Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie modlitewne i nauczanie

17 kwietnia Katecheza w obrazach – o. eugeniusz grzywacz, pijar

3 maja I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 114 i Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej 
„Uczeń”

6 maja Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie modlitewne i nauczanie

10 maja I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Sióstr Pijarek

15 maja Katecheza w obrazach – o. eugeniusz grzywacz, pijar

20 maja Bierzmowanie – biskup grzegorz ryś

23 maja Święcenia Diakonatu i Kapłańskie współbraci z Zakonu Pijarów

24 maja Msza Święta Prymicyjna ks. Marka Kalisza CM – naszego parafianina

30 maja Pielgrzymka na Święty Krzyż

7 lub 14 czerwca PIKNIK PArAFIALNy

10 czerwca Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie modlitewne i nauczanie

19 czerwca Katecheza w obrazach – o. eugeniusz grzywacz, pijar

20 czerwca Pielgrzymka na jasną górę

Pełna znaków mocy Ducha 
Świętego opowieść o tym, 
jak Bóg w cudowny sposób 
pomaga tym, którzy mu ufa-
ją.To wspaniała lekcja wiary 
dla każdego chrześcijanina.

www.boskieksiążki.pl

luty
Helena Cierniak,
Izydor Bałdys,
Anna Kowalska,
jerzy Szczygieł,
Franciszka Tokarska,
Zofia Brzeska,
Michał rędzio,
Irena Zawiłło,
julian Kwiecień,
Krystyna Fojtik,
józef Cabak.

Między niebem a ziemią
r e k l a m a

iNfOrMacJE

http://boskieksi��ki.pl/product-pol-822-CUD-NA-WZGORZU-VOODOO-Niezwykla-historia-mlodej-kobiety-ktora-wyrywa-dzieci-z-mocy-ciemnosci-.html
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lipiec 2014

Kraków już od kilku mie-
sięcy intensywnie przygoto-
wuje się na przyjazd piel-
grzymów. Na początku roku 
– 6 stycznia, w święto Ob-
jawienia pańskiego, miała 
miejsce premiera hymnu 
Światowych Dni Młodzie-
ży. Zgromadzeni w centrum 
miasta wierni wysłuchali 
utworu wykonanego przez 
trojga wokalistów, 50-oso-
bowy chór i orkiestrę pod 
batutą dyrygenta Huber-
ta Kowalskiego. Mocno 
w pamięć zapadają słowa 
refrenu: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”, za-
czerpnięte z ewangelii św. 
Mateusza. Nawiązują one 
do ośmiu błogosławieństw 
– pierwszych słów kazania 
wygłoszonego przez jezusa 
na górze. 
Kolejnym etapem było 
rozprowadzanie deklaracji 
przyjęcia pielgrzymów do 
mieszkań parafian. Chcie-
libyśmy serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy 
okazali życzliwość i zdecy-
dowali się przyjąć pod swój 
dach młodych pielgrzymów. 
To ważne, aby nasi goście 
poczuli się dobrze w dużym, 
obcym dla nich mieście. 
W przygotowaniach do tego 
święta nie możemy zapo-
mnieć o aspekcie ducho-
wym. W tej intencji pod 
koniec listopada ubiegłego 
roku ruszyła tzw. „Diece-
zjalna Sztafeta Modlitwy”. 
Każdego dnia jedna para-
fia z diecezji krakowskiej 
modli się w intencji przy-
szłorocznego spotkania. 
Znakiem, który towarzyszy 
modlącym się, jest duży 
lampion ze świecą oraz 

z tematem obecnego roku 
duszpasterskiego w Koście-
le w Polsce: Nawracajcie się 
i wierzcie w ewangelię . Co 
miesiąc będziemy spotykać 
się, aby wspólnie uczest-
niczyć w eucharystii oraz 
konferencji poświęconej 
tematyce „czystego serca”. 
Do udziału w akcji Serce 
2.0 serdecznie zapraszamy 
młodzież gimnazjalną, 
licealną, studentów i tych, 
którzy zgłosili chęć przy-
jęcia u siebie w domach 
uczestników ŚDM. 
Zachęcam również 
wszystkich do włączenia 
się w dzieło wolontaria-
tu na rzecz ŚDM. jest 
to okazja, aby wziąć udział 
w ciekawych szkoleniach, 
przeżyć niezapomniane 
chwile, dać świadectwo 
wiary, a przede wszyst-
kim spotkać się z Ojcem 
Świętym. Swoje zgłoszenia 
można wysyłać mailowo 
pod adres: wolontariat@
krakow2016.com.  
W e-mailu należy podać 
adres parafii.
jest niewątpliwie dużo do 
zrobienia, ponieważ Kra-
ków odwiedzi około 2 mln. 
pielgrzymów. Poczujmy 
się gospodarzami tego 
wydarzenia i – jak zachęca 
biskup Henryk Tomasik 
– „Idźmy – zarówno sami 
młodzi, jak i duszpasterze 
młodzieży – drogą wyzna-
czaną przez rytm Serca, 
z którego na Krzyżu wypły-
nęła Krew i Woda. Niech 
na tym szlaku towarzyszy 
nam Maryja, Matka Miło-
sierdzia oraz patroni Spo-
tkania w Krakowie – święty 
jan Paweł II i święta Siostra 
Faustyna”

Każdy z nas może włączyć się w przygotowanie  
XXXI Światowych Dni Młodzieży

Bartosz Zapalski

baner z napisem: „Dzisiaj 
my modlimy się za Świato-
we Dni Młodzieży”. Nasza 
parafia była przystankiem 
sztafety 21 stycznia.
W połowie marca dołą-
czyliśmy także do akcji 
Serce 2.0, będący odpowie-
dzią na wezwanie Papie-
ża Franciszka, by drogę 
przygotowań w obecnym 
roku wyznaczało kolejne 
z Błogosławieństw: Bło-
gosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać 

będą.  jest to zaproszenie, 
skierowane do młodych, 
aby na nowo odkryli piękno 
i moc Sakramentu Pojed-
nania oraz eucharystii, 
będących szczególnym 
miejscem obecności i dzia-
łania Chrystusa. Nowy 
Program ten koresponduje 
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Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
(Ps 51,12)

Zadanie dla Ciebie
Podziel się z nami odpowiedzią na pytania: Czym jest dla Ciebie głos sumie-
nia? Kiedy można go usłyszeć? W czym pomaga słuchanie go? Napisz tekst 
albo przygotuj pracę plastyczną na ten temat.

KrZyżówKa
1.	 Umarł	za	nas	na	krzyżu.
2.	 Zaparł	się	trzykrotnie	Jezusa.
3.	 Niesiemy	w	nim	pokarmy	do	święcenia	

w	Wielką	Sobotę.
4.	 Ostatnia	...	.
5.	 Posypuje	się	nim	głowy	wiernych.
6.	 Najważniejsze	Święto	Chrześcijan.
7.	 ...	Palmowa.
8.	 Przybito	nimi	Jezusa	do	krzyża.

rebusy

Spośród osób, które do końca maja na adres glosostrejbramy@gmail.com nadeślą poprawne  
rozwiązania rebusów i krzyżówki lub wykonają „zadanie dla ciebie”, rozlosujemy nagrody.

Rysunki Magdalena Peterson
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