
Twoja ³aska ogarnia nas
rogê Wielkiego Postu, któr¹ Pan Jezus odby³ w czasie Dswego ¿ycia na ziemi razem z uczniami, odbywa 
w dalszym ci¹gu razem z Koœcio³em. Wielki Post jest 

okresem szczególnie intensywnej obecnoœci Chrystusa w ¿yciu 
Koœcio³a. Trzeba zatem szukaæ, w sposób szczególny w tym 
czasie, bliskoœci z Chrystusem: “Dobrze, ¿e tu jesteœmy” 
(Mt 17,4). Trzeba ¿yæ w za¿y³oœci z Nim, otworzyæ przed Nim 
swoje serce, swoje sumienie; mówiæ do Niego tak, jak s³yszymy 
w psalmie: “Panie, niech nas ogarnie Twoja ³aska wed³ug nadziei, 
któr¹ pok³adamy w Tobie” (Ps 33[32], 22).

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, Pallotinum, 1981

W Wielkim Poœcie b³agamy Najwy¿szego zw³aszcza o ³askê 
oczyszczenia z grzechów. Dlatego informujemy, ¿e w okresie Wielkiego 
Postu udziela siê wiernemu odpustu zupe³nego, je¿eli spe³ni zwyk³e 
warunki, czyli

Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem 
i z najwiêksz¹ gorliwoœci¹ ducha proszê Ciê i b³agam, abyœ wszczepi³ w moje serce 
najwy¿sze uczucia wiary, nadziei i mi³oœci oraz prawdziw¹ skruchê za moje 
grzechy i siln¹ wolê poprawy.

Oto z sercem przepe³nionym wielkim uczuciem i z boleœci¹ ogl¹dam w duchu 
Twoje piêæ ran i myœl¹ siê w nich zatapiam, pamiêtaj¹c o tym, dobry Jezu, co ju¿ 
prorok Dawid w³o¿y³ w Twoje usta: <<Przebodli rêce moje i nogi, policzyli 
wszystkie koœci moje>> (Ps 22, 17)” 

:
- wykluczy wszelkie przywi¹zanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
   powszedniego;
- przyst¹pi do spowiedzi lub jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej;
- przyjmie Komuniê Œwiêt¹;
- odmówi modlitwê w intencji Ojca Œwiêtego, oraz:
1. W jakikolwiek Pi¹tek Wielkiego Postu odmówi po Komunii œw. 
modlitwê: 

 lub
2. Przez co najmniej pe³ne 3 dni bêdzie uczestniczyæ w rekolekcjach  lub
3. Sam odprawi nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, b¹dŸ pobo¿nie siê 
    w³¹czy, gdy bêdzie ono odprawiane przez Ojca Œwiêtego 
    i transmitowane przez radio b¹dŸ telewizjê lub
4. WeŸmie udzia³ w nabo¿eñstwie “Gorzkich ̄ ali” lub w nabo¿eñstwie 
    Drogi Krzy¿owej w jakimkolwiek koœciele na terenie Polski.

Pamiêtajmy, ¿e kto uzyskuje odpust zupe³ny, jest w takim stanie, jak 
zaraz po chrzcie œwiêtym. Gdyby umar³, poszed³by wprost do nieba.

foto Wojciech Kapusta
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foto Wojciech Kapusta¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(styczeñ 2018):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli (pogrzeby w parafii):

Helena Korycka, 07.01.2018
Wojciech Jatczak, 14.01.2018
Julian Jakubowski, 14.01.2018
Jakub Jeruzal, 14.01.2018

Joanna Hirsz i Marcin Su³kowski, 06.01.2018
Patrycja Rogowska i Piotr Borniñski, 13.01.2018
Agnieszka Kryza i Pawe³ Rusowicz, 27.01.2018

Jolanta Liebon, l. 80
Józef Jarocki, l. 83
Henryka Opacka Podsiad³o, l. 81

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na luty

Ogólna:  Aby ci, którzy sprawuj¹ w³adzê materialn¹, polityczn¹ lub 
duchow¹, nie pozwolili, by rz¹dzi³a nimi korupcja.

DROGA KRZY¯OWA  I  GORZKIE ¯ALE  
W  WIELKIM  POŒCIE 

Droga Krzy¿owa

 
Gorzkich ¯alów 

W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu  bêdzie odprawiana  
piêæ razy i tak: 
o godz. 8:30 czyli po Mszy œw., 
o godz. 15:00 po³¹czona z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, 
o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:30 dla wszystkich 
oraz o godz.19:00 dla m³odzie¿y.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabo¿eñstwa
o godz. 17.00. Kazania pasyjne w tym roku g³osiæ bêdzie 

ks. Maciej Sobczak.

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA
Informujemy, ¿e Uroczystoœæ Sakramentu Bierzmowania odbêdzie siê 

w naszej parafii 1 marca (czwartek) o godz. 18.00. Szafarzem sakramentu 
bêdzie Ks. Bp Zbigniew Zieliñski.

ZAKOÑCZENIE  KOLÊD
W œrodê 31. stycznia zakoñczyliœmy wizytê duszpastersk¹. W tym roku  

kolêdê przyjê³o 75% Parafian. Dziêkujemy za wszelk¹ ¿yczliwoœæ, wspóln¹ 
modlitwê, goœcinne przyjêcie i za z³o¿one ofiary, które przeznaczymy na cele 
remontowo-inwestycyjne. Bóg zap³aæ.

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
Informujemy, ¿e parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczn¹ siê 

w niedzielê 11. marca i bêd¹ trwa³y do œrody14. marca 2018 r.



Historia Wielkiego Postu

Najstarszym œwiêtem chrzeœcijañskim i przez pierwsze trzy wieki 
jedynym œwiêtem by³a Wielkanoc - Pascha, czyli przejœcie Jezusa 
Chrystusa przez mêkê i œmieræ do zmartwychwstania, czyli nowego 

¿ycia w chwale. Do obchodu tak wielkiego œwiêta chrzeœcijanie 
przygotowywali siê bardzo starannie. Ró¿ny by³ jednak okres tego 
przygotowania w ró¿nych czasach i regionach chrzeœcijañskiego œwiata. 

Najstarsz¹ form¹ przygotowania do œwiêtowania Paschy - Wielkanocy 
by³ post. Praktykowano go przez dwa dni poprzedzaj¹ce Wielkanoc, to jest 
w Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê. Post ten, trwaj¹cy 
czterdzieœci godzin, nazywano postem paschalnym, poniewa¿ 
wi¹za³ siê z prze¿ywaniem Paschy Chrystusa i godnym jej 
sprawowaniem. Z tego prawzoru przygotowania do 
œwiêtowania Wielkanocy poprzez „post paschalny” zacz¹³ siê 
rozwijaæ okres d³ugiego „postu paschalnego”. Okres ten trwa³ 
najpierw jeden tydzieñ, bezpoœrednio poprzedzaj¹cy 
Wielkanoc (tak by³o w Egipcie w III wieku). Sobór nicejski 
w 325 r. okreœli³ czas do czterdziestu dni postnych. Zasadniczy 
kszta³t, choæ jeszcze nieostateczny, przygotowania do 
Wielkanocy, jako okres czterdziestodniowy, znany by³ 
w Koœciele Zachodnim w IV wieku. Dni postne obliczano od 
Wielkiego Czwartku wstecz - tak wiêc pocz¹tek postu 
przypada³ na szóst¹ niedzielê przed Wielkanoc¹, czyli 
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu. Liczbê czterdziestu dni 
postu przej¹³ Rzym od Koœcio³a Wschodu. Poniewa¿ niedziele 
by³y wolne od postu jako tygodniowej Paschy, st¹d dni 
postnych by³o tylko 34, a dodaj¹c Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê - 36 dni 
rzeczywistego postu. Na prze³omie VI i VII wieku dla uzyskania liczby 
czterdziestu dni rzeczywistego postu dodano brakuj¹ce cztery dni, 
przesuwaj¹c pocz¹tek Wielkiego Postu z niedzieli na œrodê, zwan¹ Œrod¹ 
Popielcow¹. 

Liczba 40 wystêpuje w Biblii i ma znaczenie symboliczne. Przywodzi na 
pamiêæ starodawne wydarzenia, takie jak 40 dni potopu, poprzedzaj¹cego 
zawarcie przymierza przez Boga z Noem; 40 lat wêdrówki Izraela po pustyni 
ku ziemi obiecanej; 40 dni przebywania Moj¿esza na górze Synaj, gdzie 
otrzyma³ on od Boga Jahwe tablice Prawa; 40 dni ucieka³ do góry Horeb 
prorok Eliasz przed mœciw¹ Jezebel, ¿on¹ Achaza, króla Izraela. A nade 
wszystko symboliczna liczba czterdzieœci dni postu wi¹¿e siê z okresem 
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Czas obfitoœci ¿ycia

Niedawno zrobiliœmy postanowienia noworoczne, a tu ju¿ nas 
goni¹ nowe? Czy Wielki Post i jego rozpoczêcie w Œrodê 
Popielcow¹ kojarz¹ nam siê tylko z tym? No mo¿e jeszcze 

te¿ i z umartwieniami i Drog¹ Krzy¿ow¹. Generalnie wiêc czeka nas 
trud.

A przecie¿ ten trudny czas czterdziestodniowej pokuty tak 
naprawdê ma na celu tylko i wy³¹cznie nasze szczêœcie i to nie 
widziane krótkoterminowo, w perspektywie wydarzeñ tu¿ przed 
nami (Wielkanoc), ale w skali ca³ego ¿ycia (czyli wiecznoœci).  W 
Wielkim Poœcie mamy na nowo siê 
zastanowiæ nad celem naszego 
¿ycia.

To trochê tak, jakby traktowa³o 
siê samochód jako wy³¹cznie 
narzêdzie, które zawozi nas do 
pracy i z powrotem, zapominaj¹c, 
¿e jeszcze wybierzemy siê nim 
w niedzielê do koœcio³a, pojedzie-
my odwiedziæ przyjació³ i pomo-
¿emy s¹siadowi przewieŸæ rzeczy 
do jego rodziców. Wielki Post ma 
du¿o wiêksze znaczenie, ni¿ tylko 
umartwianie siê i pozbawianie 
drobnych przyjemnoœci. To czas na 
uœwiadomienie sobie, do czego tak 
naprawdê zostaliœmy powo³ani i do 
powrotu do pe³ni swojej to¿sa-
moœci.

Jedna ze znajomych dziewczyn 

proponowa³a ograniczenie w³adzy smartfonów nad naszymi 
relacjami; ja podobnie proponujê, ¿eby w tym Wielkim Poœcie 
postawiæ bardziej na troskê o siebie nawzajem i pielêgnowanie 
naszych relacji. Kilka czekolad mniej w niczym nie zast¹pi kilku 
minut wspólnego spaceru czy czasu na rozmowê.

Wielki Post – to czas na przejêcie siê cen¹ naszego zbawienia, 
któr¹ poniós³ Pan Jezus po to, byœmy ¿ycie mieli i to mieli je 
w obfitoœci. I o tak¹ obfitoœæ ¿ycia warto siê zatroszczyæ w tym 
czasie.

Z darem modlitwy i b³ogos³awieñstwem na ca³y Wielki Post.

Ksi¹dz Jaros³aw  https://programy.fpr.pl

Z czego zrezygnujê w Wielkim Poœcie?
Zrezygnuj z narzekania................................skoncentruj siê na wdziêcznoœci.
Zrezygnuj z pesymizmu................................stawaj siê optymist¹.
Zrezygnuj z gorzkich s¹dów.........................myœl ¿yczliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski.....................zawierz Opatrznoœci Bo¿ej.
Zrezygnuj ze zniechêcenia...........................b¹dŸ pe³en nadziei.
Zrezygnuj z zawziêtoœci...............................powróæ do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiœci.................................p³acaj dobrem za z³o.
Zrezygnuj z negatywizmu.............................b¹dŸ pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu.......................................b¹dŸ cierpliwszy.
Zrezygnuj z ma³ostkowoœci...........................stawaj siê dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku.....................................raduj siê z piêkna, które jest wokó³ ciebie.
Zrezygnuj z zazdroœci...................................módl siê o ufnoœæ.
Zrezygnuj z obgadywania.............................kontroluj jêzyk.
Zrezygnuj z grzechu......................................wracj do cnoty.

Chrystusowego przygotowania do swojej Paschy przez pobyt na pustyni, 
naznaczony samotnoœci¹, modlitw¹ i walk¹ z szatanem (por. Mt 4, 1-11). 
Walka ta zakoñczy³a siê ostatecznym zwyciêstwem Chrystusa nad 
szatanem, grzechem i œmierci¹ oraz chwalebnym zmartwychwstaniem. 

Liturgia Wielkiego Postu koncentruje siê wokó³ trzech tematów, które 
raz po raz przewijaj¹ siê w modlitwach i czytaniach biblijnych tego okresu. 
S¹ nimi: chrzest, pokuta i Mêka Pañska. Tematy te pojawiaj¹ siê bardzo 
wczeœnie. Maj¹ te¿ swoje uzasadnienie historyczne. Wielki Post by³ czasem 
bezpoœredniego przygotowania katechumenów do przyjêcia chrztu 
w Wigiliê Paschaln¹ oraz czasem pojednania publicznych grzeszników 
z Koœcio³em przez „mozolny chrzest” pokuty (spowiedŸ œw.), które mia³o 

miejsce w poranek Wielkiego Czwartku. W liturgii ich 
obecnoœæ podkreœlono przez dobór odpowiednich czytañ 
biblijnych i modlitw. Kiedy zaczê³a powoli zanikaæ instytucja 
katechumenów i praktyka publicznej pokuty, wtedy zyska³o 
na sile rozwa¿anie cierpieñ i œmierci Chrystusa i sta³o siê ono 
przedmiotem kazañ pasyjnych g³oszonych w XIII wieku. 
Szczególn¹ rolê w podkreœlaniu Mêki Pañskiej przypisywaæ 
nale¿y misjonarzom iroszkockim, którzy w XVII i XVIII 
wieku prowadzili misje ludowe. Okres Wielkiego Postu by³ 
wykorzystywany przez nich dla przygotowania wiernych do 
spowiedzi wielkanocnej. Obrazowe ukazywanie przez 
kaznodziejów Mêki Chrystusa wsparte zosta³o powsta³ymi na 
pocz¹tku XVIII wieku Gorzkimi ¯alami oraz Drog¹ 
Krzy¿ow¹ wprowadzon¹ do koœcio³ów, najpierw przez Zakon 
Franciszkanów, równie¿ na pocz¹tku XVIII wieku. 

Rozwój liturgii wielkopostnej sprawi³, ¿e wszystkie dni 
powszednie mia³y w³asny formularz mszalny. Formularze te 

s¹ w mszale do dziœ. Ubogacaj¹ one liturgiê w aspekcie teologicznym. Ka¿dy 
z nich jest wspania³¹ katechez¹ biblijn¹, zawieraj¹c¹ wiele wskazówek 
etycznych dla chrzeœcijanina. W przesz³oœci dla katechumenów by³y 
pomoc¹ w przygotowaniu do przyjêcia chrztu. Równoczeœnie dla 
pokutników by³y pouczeniem, aby siê nawracali oraz nie popadali na nowo 
w grzechy ju¿ odpokutowane. Dziœ dla wszystkich wiernych teksty te s¹ 
zachêt¹ do ¿ycia ³ask¹ sakramentu chrztu i do przestrzegania zobowi¹zañ z 
niego wynikaj¹cych. S¹ te¿ zachêt¹ do ¿ycia ³ask¹ i duchem sakramentu 
pokuty i pojednania. Przypominaj¹, ¿e nale¿y unikaæ grzechu, który obra¿a 
Boga, i tego wszystkiego, co do grzechu prowadzi.

Ksi¹dz Zenon Moñka , Niedziela Ogólnopolska 6/2005
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1. LITURGICZNA S£U¯BA O£TARZA LSO

2. CHÓR PARAFIALNY

3. ZESPÓ£ MUZYCZNY EFFATHA

4. ZESPÓ£ MUZYCZNY ALLEGRETTO

5. PARAFIALNY ZESPÓ£ CARITAS

6. EUCHARYSTYCZNY RUCH M£ODYCH

7. WSPÓLNOTA MARANA THA

8. KOŒCIÓ£ DOMOWY

9. NEOKATECHUMENAT

10. STOWARZYSZENIE RÓ¯AÑCA ŒWIÊTEGO

11. RUCH SZENSZTACKI

12. APOSTOLAT MARYJNY

13. MATKI W MODLITWIE

14. SEMPER FIDELIS

15. WSPÓLNOTA AA “BARKA”

16. KLUB  SZACHOWY

17. KLUB  BRYD¯OWY

S¹ to: lektorzy, ministranci œwiat³a, ministranci o³tarza, aspiranci i kandydaci.
Spotkania w niedziele 10.30.  Opiekun: ksi¹dz Marek

Katolickie Stowarzyszenie Œpiewacze i Muzyczne im. Ksiêdza Profesora Józefa Orszulika.
Próby chóru: poniedzia³ek i czwartek - godz. 18.30 (salka nr 2). Zapraszaj¹ do œpiewu.

Grupa sk³ada siê z piêciu cz³onków sekcji instrumentalnej oraz 17. osób sekcji wokalnej.
Spotykaj¹ siê dwa razy w tygodniu na próbach (pi¹tek godzina 19:00, niedziela 8:30).

Zespó³ wielopokoleniowy; przygotowuje oprawê muzyczn¹ mszy œwiêtej. Spêdza czas wolny: 
w kajaku, na rowerze lub górskim szlaku.  Próby w pi¹tki o godz. 19.  Zapraszaj¹ do œpiewu.

Dokuczliwy staje siê brak chêtnych do pracy w zespole charytatywnym. Apeluj¹ o w³¹czenie siê 
do pracy kolejnych wolontariuszy. Dy¿ury: pi¹tki od 17.00 do 18.00.  Kontakt tel.: 511 170 172.

Jest wspólnot¹ dzieci. Na spotkaniach: wspólna modlitwa, formacja, zabawa, œpiew, nowi 
przyjaciele. Opiekunem grupy jest ksi¹dz Andrzej. Spotkania w soboty o 10.00 w Betanii.

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna; w nurcie odnowy w Duchu Œwiêtym. Trzy grupy; 
spotkania grup 2 x w m-cu, we wtorki lub œrody wg informacji w og³oszeniach parafialnych.

Jako ga³¹Ÿ rodzinna Ruchu Œwiat³o-¯ycie, wysuwa na pierwszy plan duchowoœæ ma³¿eñsk¹. 
W trzeci¹ niedzielê miesi¹ca spotykaj¹ siê na Eucharystii o 10.30, potem przy kawie w Betanii.

Droga Neokatechumenalna wnosi w ¿ycie wiernych œwieckich obfitoœæ owoców ewangelicznego 
radykalizmu i zapa³u misyjnego. Kontakt: Piotr  tel. 887 836 312.

W naszej parafii jest 11 Kó³ ̄ ywego Ró¿añca czyli RÓ¯. W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca o 15.00 
wszystkie RÓ¯E odmawiaj¹ wspólnie Ró¿aniec podczas Adoracji oraz w ka¿d¹ œrodê o 17.30.

Form¹ apostolatu jest obraz Matki Bo¿ej w formie kapliczki, wêdruj¹cy po rodzinach skupionych 
w krêgach (licz¹cych 10 rodzin). W naszej parafii istnieje 11 krêgów.  Kontakt:  tel. 508-342-545.

W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca o godzinie 8.00 spotykaj¹ siê na mszy œwiêtej wynagradzaj¹cej 
Najœw. Serce Maryi.

Grupy modlitewne (kilka, kilkanaœcie kobiet - matek fiz. i duchowych). Spotkania raz w tygodniu 
w domach; w 1-sze pi¹tki miesi¹ca, po mszy œw. wieczornej.  Kontakt:   tel. 609-733-467.

KSM - Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn. Prze³o¿onym grupy parafialnej jest Hieronim Czapowiecki. 
Zaprasza wszystkich chêtnych panów do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej i osiedlowej.

Anonimowi Alkoholicy s¹ wspólnot¹ ludzi, którzy dziel¹ siê nawzajem swoim doœwiadczeniem, 
si³¹ i nadziej¹, aby pomóc sobie i innym w powrocie do zdrowia. Spotkania ka¿dy pi¹tek 18.30.

Zaprasza do turniejów szachowych lub nauki gry w szachy w ka¿dy czwartek (oprócz ferii):
        dzieci od 16.00 do 17.30; doros³ych od 17.30 do 19.30

Zaprasza bryd¿ystów w ka¿dy poniedzia³ek o godzinie 17.30 do kawiarni Betania.

OBRAZ  AKTYWNOŒCI  PARAFIAN
ZESTAWIENIE  GRUP  I  KLUBÓW

      Powy¿ej zestawiliœmy wszystkie, dzia³aj¹ce w naszej parafii, grupy formacyjne i kluby. Pragnêlibyœmy Czytelnikom biuletynu przedstawiæ je bli¿ej. 
W zwi¹zku z tym redakcja postanowi³a zajrzeæ na spotkania tych grup i klubów; popatrzeæ, pos³uchaæ, porozmawiaæ, a relacje z kolejnych spotkañ 
zamieszczaæ w naszym biuletynie.                                                                                                                                                                       Redakcja

Dzieñ Chorych w naszej parafii

W sobotê 10. lutego o godzinie 10.00 w dolnym koœciele, sprawowana 
by³a specjalna Msza œw. dla chorych, po³¹czona z sakramentem 
namaszczenia chorych i z b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym 

Sakramentem (tzw. b³ogos³awieñstwem lourdzkim). W tym roku 
uczestniczy³o w tej Mszy wyj¹tkowo wielu, bo a¿ 121 chorych.

Po Mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS i Rodzina Ró¿añcowa 
zaprosili uczestników na s³odki poczêstunek do Betanii.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Ma³gorzata z Kortony - utrzymanka 
i pokutnica

(1247 - 1297)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 22. lutego

Przyznajmy - powy¿sze 
okreœlenia œwiêtej szokuj¹, 
ale s¹ prawdziwe. Nasza 

œwiêta urodzi³a siê w Toskanii 
w rodzinie ubogiego ziemianina 
L a w i a n o .  B y ³ a  n i e z w y k l e  
urodziwa i ca³kowicie rozpiesz-
czona przez rodziców. Sielanka siê 
zakoñczy³a, gdy mia³a 7 lat i ojciec 
siê powtórnie o¿eni³. Macocha jej 
nie znosi³a i ci¹gle upokarza³a. 
Dlatego dziewczynka ca³ymi dnia 
p r z e b y w a ³ a  p o z a  d o m e m .  
Zauwa¿y³a, ¿e ch³opcy bardzo siê 
ni¹ interesuj¹ i ¿e przez umiejêtne 
flirty mo¿e od nich wszystko 
otrzymaæ. Mia³a ju¿ za sob¹ pierwsze doœwiadczenia seksualne. 

Gdy mia³a 13 lat zainteresowa³ siê ni¹ 16 - letni Arsenio, syn 
miejscowego barona. Wzi¹³ j¹ do siebie, do pa³acu. Uwa¿a³a, ¿e by³ to jej 

najszczêœliwszy okres w ¿yciu - kocha³a i by³a kochana. Urodzi³ siê syn 
i nadal ¿y³a beztrosko i wygodnie. Marzy³a o œlubie, ale rodzina Arsenia nie 
chcia³a o tym s³yszeæ. Móg³ mieæ ¿onê tylko ze swojego stanu spo³ecznego.

Sytuacja uleg³a ca³kowicie zmianie po zamordowaniu jej kochanka 
w niewyjaœnionych okolicznoœciach. To by³ punkt zwrotny w jej ¿yciu. 
Uda³a siê do Kortony, gdzie odda³a siê pos³udze chorym w tamtejszym 
przytu³ku. Jej ogromne zaanga¿owanie zauwa¿yli Franciszkanie 
z miejscowego klasztoru. Dla jej syna wynaleŸli miejsce w kolegium, by 
móg³ siê uczyæ, a Ma³gorzacie pomogli uzyskaæ mieszkanie w mieœcie. 
Gospodynie tego domu zauwa¿y³y, ¿e ich lokatorka nie œpi w ³ó¿ku, ale na 
pod³odze, ¿e od¿ywia siê niezwykle skromnie i ogromnie siê umartwia. 
Zakonnicy próbowali j¹ sk³oniæ, by trochê wyhamowa³a tê pokutê, ale ona 
konsekwentnie trwa³a w swym postanowieniu, by modliæ siê za Arsenia 
i zadoœæuczyniæ za zgorszenia, które sama spowodowa³a swoim grzesznym 
¿yciem.

Po paru latach otrzyma³a zgodê na strój zakonny, chocia¿ ¿y³a poza 
klasztorem. Dla dobra ogólu za³o¿y³a szpital dla biedaków, gdzie niezwykle 
gorliwie pos³ugiwa³a chorym. Przyje¿d¿ali do niej ludzie nawet z Francji 
i Niemiec, prosz¹c o modlitwê i radê, by³o bowiem powszechne 
przekonanie, ¿e ludzie maj¹ do czynienia z osob¹ œwiêt¹. 

Jednoczeœnie, poruszona nag³¹ œmierci¹ swego Arsenia, mia³a 
szczególne nabo¿eñstwo do dusz czyœæcowych.

Po¿egna³a ziemiê 22. lutego 1297 roku w wieku 50 lat, a papie¿ 
Benedykt XIV wyniós³ j¹ na o³tarze. Utrzymanka i œwiêta.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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chyba, ¿e opanowany jest przez ”znieczulicê”. Kardyna³ August Hlond 
mawia³, ¿e „cz³owiek bez sumienia to barbarzyñca lub szaleniec”. Nie 
zdawa³a chyba sobie z tego sprawy osoba, która na manifestacji 
ubieg³orocznej w Warszawie, z okazji 8. Marca, nios³a transparent 
z has³em: „szukam lekarza bez sumienia”. Gorzej, ¿e znana aktorka, 
dyrektor jednego z warszawskich teatrów, wyrazi³a siê z zachwytem o tym 
haœle. 

Tak jak duszy, tak te¿ sumienia nie mo¿na cz³owieka pozbawiæ. 
Sumienie mo¿e te¿ oskar¿aæ cz³owieka, szczególnie przed samym sob¹. 
Mówimy wtedy „gryzie mnie sumienie”. Ale mo¿e te¿ œwiadczyæ przeciw 
cz³owiekowi wobec spo³eczeñstwa. Nieznane s¹ np. przypadki, aby 
morderca poszed³ spaæ do ³ó¿ka swojej ofiary, a nawet do jego domu 
(pa³acu). W tym wzglêdzie, zachowanie przestêpcy, na które nie pozwala 
mu jego sumienie, jest dowodem, a co najmniej poszlak¹ jego winy.

Na drugim biegunie jest idealnie czyste sumienie takie, jakie wype³nia 
warunki podane przez staro¿ytnych mnichów: „Czyste sumienie natomiast 
powinieneœ zachowaæ najpierw wobec Boga, nastêpnie wobec twego 
duchownego ojca, i wreszcie – wobec ludzi i przedmiotów materialnych. 
Oka¿esz siê czystym wzglêdem Boga wówczas, gdy nie bêdziesz czyniæ 
tego, o czym wiesz, ¿e jest przeciwne Jego czci, wobec twego duchownego 
ojca - jeœli czynisz to, co on ci mówi, zgodnie z jego zamiarem, nic do tego 
nie dodaj¹c ani nie ujmuj¹c, wobec ludzi natomiast- nie czyni¹c im  tego, 
czego sam nie chcesz dla siebie; wobec przedmiotów materialnych zaœ, gdy 
we wszystkim bêdziesz wystrzega³ siê nadu¿ycia: w pokarmach, piciu, 
sposobie ubierania, i gdy bêdziesz postêpowa³ tak, jakbyœ czyni³ wszystko 
przed obliczem Boga.”(Ojcowie Pustyni)

Pojêcie sumienia mo¿na rozci¹gn¹æ z pojedynczego cz³owieka na 
wspólnotê, np. na naród.  Papie¿, œw. Jan Pawe³ II, napomina³: „Nie ma 
przysz³oœci narodu bez mi³oœci i sumienia. Mi³oœæ i sumienie przebacza, 
lecz nie zapomina”.

Mieczys³aw Czajkowski

SUMIENIE

Czy nie za ma³o uwagi przywi¹zujemy do naszego i bliŸnich sumienia? 
A mo¿e temat jest za trudny, nawet dla ludzi z dobrym 
przygotowaniem teologicznym, aby o nim mówiæ i pisaæ? Mo¿e staæ 

nas jedynie na porzekad³a i wznios³e has³a, które mówi¹ o sumieniu?
Zacznijmy od przypomnienia popularnego wezwania naszego 

Wielkiego Rodaka-Papie¿a Jana Paw³a II. : „Potrzeba nam ludzi sumienia !”. 
W domyœle: wra¿liwego sumienia. Dlaczego to uzupe³nienie?

Aby to wyjaœniæ i kontynuowaæ przypomnienie piêknych, wznios³ych 
hase³ i myœli wielkich ludzi na temat sumienia, spróbujmy najpierw 
zdefiniowaæ to „pojêcie”. 

Sumienie jest niew¹tpliwie Darem Bo¿ym dla cz³owieka, pozwalaj¹cym 
rozpoznaæ dobro i z³o. Mo¿na w obrazowy sposób powiedzieæ: „Sumienie to 
g³os Boga w cz³owieku” (autor nieznany). (Nawiasem mówi¹c: drugim 
darem Bo¿ym, œwiadcz¹cym o cz³owieczeñstwie, jest mowa). 

Dlaczego mówimy o wra¿liwoœci sumienia? Bo stopieñ wra¿liwoœci na 
dobro i z³o u poszczególnych ludzi nie jest jednakowy. Jest te¿ na ogó³ 
zmienny w zale¿noœci od sytuacji, w której znalaz³ siê cz³owiek w ¿yciu 
doczesnym. Do „sytuacji” nale¿y wliczyæ tu te¿ szeroko pojête wychowanie 
i edukacjê.

Wra¿liwoœæ sumienia decyduje o tym, w którym miejscu 
u poszczególnego homo sapiens znajduje siê œwiadomoœciowa granica 
miêdzy dobrem a z³em. Mówimy: „Sumienie okreœla granicê miêdzy dobrem 
a z³em”. Lub szerzej: „Sumienie okreœla, co jest dobrem, a co jest z³em”.

Tzw. Klauzula Sumienia, któr¹ ustawowo mo¿e siê kierowaæ np. lekarz, 
odmawiaj¹cy dokonania aborcji, jest czêsto kwestionowana przez ludzi 
przywi¹zanych do wartoœci liberalnych, w imiê np. solidarnoœci z innymi 
libera³ami. Koœció³ Katolicki nie pozostawia tu w¹tpliwoœci, stwierdzaj¹c 
m.in..: „Zamazywanie granicy miêdzy dobrem i z³em, w imiê fa³szywej 
solidarnoœci, jest odwracaniem siê od krzy¿a Chrystusowego” (Abp. 
Metropolita Czêstochowski Wac³aw Depo).

Drugim wyró¿nikiem ludzkiego sumienia, który jakoœciuje wra¿liwoœæ 
sumienia, jest „czystoœæ sumienia”. Na osi jakoœci „czyste sumienie” to takie, 
które - jako dobro - uznaje i przestrzega wszelkie nakazy prawa Bo¿ego 
tj. Dekalogu, 10. Przykazañ. Po drugiej stronie, na osi jakoœci, znajduje siê 
„nieczyste sumienie”. Z tym, ¿e to pojêcie dotyczy nie stanu sumienia ogólnie 
i niezmiennie, lecz w konkretnym, czasowym przypadku ludzkich zachowañ: 
myœli, mowy, uczynków i zaniedbañ. ”Czystoœæ sumienia jest miar¹ godnoœci 
cz³owieka” (Papie¿ Franciszek). Nieczyste sumienie odbiera lub ogranicza 
godnoœæ ludzk¹.

Ka¿dy cz³owiek ma sumienie. Równie¿ przestêpca. Granica miêdzy 
dobrem i z³em przesuwa siê u takiego nieszczêœliwca w stronê, po której jest 
coraz wiêcej z³a i z³o jest coraz wiêksze. Na koñcu osi z³a jest najwiêksza 
zbrodnia, jakiej mo¿e dopuœciæ siê cz³owiek: zabójstwo, pozbawienie ¿ycia 
drugiego cz³owieka. Osobnik na ogó³ zdaje sobie sprawê z czynienia z³a, 

“W g³êbi sumienia cz³owiek odkrywa prawo, 
którego sam sobie nie nak³ada. lecz któremu winien 
byæ pos³uszny i którego g³os wzywaj¹cy go zawsze 
tam, gdzie potrzeba, do mi³owania i czynienia dobra 
a unikania z³a, rozbrzmiewa w sercu nakazem... 
Cz³owiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez 
Boga prawo... Sumienie jest najtajniejszym 
oœrodkiem i sanktuarium cz³owieka. gdzie przebywa 
on sam z Bogiem, którego g³os w jego wnêtrzu 
rozbrzmiewa”.

Katechizm Koœcio³a Katolickiego 1776
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