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„…I Ja ciebie nie 

potępiam. – Idź, a od 

tej chwili już nie 

grzesz!” 

J 8,11 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze (har-
monogram w kalenda-
rzu na naszej stronie 
internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę: 

 
o. Wiktor Tokarski OFM 

pasterz  
tel. 537-215-189  

 
Marta Fortuniak  lider  

Wiesława Mac v-ce lider 
Jacek Fura v-ce lider  

 

Jaka spowiedź zmienia życie? cz.2/2 autor: o. Maciej Tomaszewski SJ 

 
WYDARZENIE PRZEBACZENIA  
W innym miejscu Paweł mówił: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie 

od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Ef 2, 8-9) Chodziło więc 

o pielęgnowanie świadomości, że to Jezus uzdrawia i zmazuje winę, którą popełniłem, ale nie 

z uwagi na moje zasługi. Ponieważ to łaska Jezusa darmo dana mnie zbawia, nie jest ważne, ile 

stałem w kolejce do konfesjonału, jak długo walczyłem z pokusami lub ile czasu poświęciłem na 

rachunek sumienia. 

Gdyby ktoś przyszedł do sakramentu pojednania i powiedział, że mu się przebaczenie należy, bo 

zrobił „to i to”, kapłan nie miałby prawa udzielić rozgrzeszenia, bo o łaskę można prosić, a nie jej 

żądać. Można zatem powiedzieć, że odpuszczenie grzechów to wydarzenie przebaczenia w Ko-

ściele. 

To wydarzenie można określić pięcioma różnymi nazwami, z których każda mówi o czymś waż-

nym. Przede wszystkim to „sakramentem nawrócenia”, ponieważ jest potwierdzeniem, w sposób 

sakramentalny, uporządkowany i widzialny, wezwania Jezusa, abyśmy się nawracali, czyli powra-

cali do Ojca, od którego się oddaliliśmy przez grzech: „Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i po-

wiem mu: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie»” (Łk 15, 18). To spotkanie 

w konfesjonale potwierdza, że w życiu osoby nawracającej się dzieje się coś nowego – obrała 

nowy „kurs” wynikający ze zmienionego sposobu myślenia. 

Spowiedź często nazywana jest także „sakramentem pokuty”. Jest to nazwa dość problematyczna, 

bo słowo „pokuta” kojarzy się z przykrymi ćwiczeniami, pozbawianiem się przyjemności, umar-

twieniem itp. A przecież nie o to chodzi. Pokuta w najgłębszym znaczeniu tego słowa to nowy, 

trwale zmieniony na lepsze styl życia, a nie ćwiczenie pokutne, które daje ksiądz przed udziele-

niem rozgrzeszenia. Ono jest jedynie „kamyczkiem”, który ma wywołać lawinę zmian w życiu: 

wielkich i trwałych. 

Podobnie nazwa „spowiedź” nie jest zbyt właściwa, bo nie chodzi jedynie o mówienie: osoba 

niemówiąca musi napisać swoje grzechy, by je wyrazić i przyznać się do winy, a to już przecież 

nie jest mówienie... Spowiedź to mówienie, ale w znaczeniu: samooskarżenie się, a nie samo-

usprawiedliwianie. Gdyby ktoś w czasie spowiedzi sam siebie usprawiedliwiał, to zasadniczo nie 

powinien dostać rozgrzeszenia, bo oznacza to, że Jezus (jako jedyny, który ma prawo usprawie-

dliwić) nie jest mu potrzebny. 

Spowiedź to także „sakrament przebaczenia”, ponieważ ze względu na decyzję Jezusa przez słowa 

pośrednika, czyli kapłana, Bóg udziela osobie, która uznaje prawdę o swoim grzechu – przebacze-

nia i pokoju. Zwykle to właśnie pokój serca jest jedną z pierwszych, bezpośrednio odczuwanych 

łask rozumianych jako owoc tego sakramentu. A pokój ten jest przez nas zupełnie niezasłużony, 

ale wysłużony na krzyżu przez Jezusa. 

Inna nazwa spowiedzi to „sakrament pojednania”. Jak wiemy – grzech powoduje podział. Słowo 

„diabeł” pochodzi od greckiego diabalein, czyli dzielić, rozdzielać. Grzech powoduje podział mię-

dzy człowiekiem a Bogiem, i pomiędzy ludźmi: Adamem a Ewą, Kainem a Ablem i podział w 

samym człowieku. Adam, gdy zgrzeszył, poczuł się źle: przestraszył się, że jest nagi. Sakrament 

pojednania to wielkie scalenie. Jest nam udzielana łaska powrotu do pierwotnego zamysłu Boże-

go, pierwszego planu, jaki Bóg ma wobec człowieka. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał 

świat ze sobą, pojednał go przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Mówi o tym pierwsza 

część formuły rozgrzeszenia. Aby spowiedź przyniosła owoce w naszym życiu, jest pewien waru-

nek, który musimy spełnić. O tym mówi Jezus w Ewangelii: „Najpierw idź i pojednaj się z bratem 

swoim” (Mt 5, 24). 

 



Animatorzy Diakonii:  
 

Alicja Smalarz  
diakonia adoracyjna  

 
Marta Fortuniak  

diakonia prorocka  
 

Jacek Fura  
diakonia modlitwy wsta-
wienniczej i uwolnienia  

 
o. Amos Smolarek OFM  

diakonia nauczania  
 

Jolanta Skotnicka  
diakonia uwielbienia  

 
vacat  

diakonia miłosierdzia  
 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  
 

Dariusz Hołysz  
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  
 

Wiesława Mac  
diakonia organizacyjna  

 
Daniel Chmiel  

diakonia porządkowa 
 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

 
Marta Fortuniak 

diakonia medialna 
 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy   

osłonowej 
 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy  

w nagłych potrzebach 
 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy  

za kapłanów 
 

Łukasz Hasiec 
diakonia liturgiczna 

 
Dane fundacji: 

Fundacja Charismata  
im. św. Pawła Apostoła 

ul. Sokoła 8 
35-010 Rzeszów 

 
KRS: 0000431262 

NIP: 813-36-74-368 
REGON: 180881469 

Konto bankowe: 
91 9096 0004 2012 0064  

7957 0002 

WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE  
Jako chrześcijanie musimy pamiętać, że miłość do Boga jest prawdziwa, jeśli w codzienności 

realizujemy miłość do bliźniego. Jest także odwrotnie: miłość do bliźniego jest wyrazem naszej 

miłości do Boga. A niestety zdarza się, że niektórzy przystępują do sakramentu pojednania, by 

odreagować złe samopoczucie, by po prostu lepiej się poczuć. A to może wynikać z miłości wła-

snej lub narcyzmu. Osoby te pomijają to, co jest istotą spotkania z Jezusem – Przyjacielem, które-

go sprzedałem, na którego naplułem i którego zdradziłem. Czasem chodzi więc o wyrażenie nie-

zadowolenia z siebie, z tego, że nie osiągnąłem ideału, do którego dążyłem i który sam sobie wy-

znaczyłem. A Jezus na to mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-

szych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Dlatego celem tego sakramentu nie jest dobre samopoczu-

cie, ono będzie raczej skutkiem i owocem, podobnie jak pokój i radość. Celem jest uświęcenie 

człowieka i budowanie wspólnoty, a także to, o czym pisze św. Ignacy: by chwalić, czcić i służyć 

Bogu. 

  

Słowo Boże do medytacji 
 28.05. –  J 16, 12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 

 29.05. –  J 16, 16-20 Smutek wasz zamieni się w radość 

 30.05. –  J 16, 20-23a Smutek wasz zamieni się w radość 

 31.05. –  Łk 1, 39-56 Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję 

 01.06. –  Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

 02.06. –  J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat 

 03.06. –  J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-

dykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Od-

nowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 

zniechęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            

i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 

prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl 

„Książka warta spotkania”, Fundacja Charismata, Festiwal Wiary, Seminarium 

Odnowy Wiary i inne). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy na Msze święte do Bazyliki 

w niedziele i święta o godz. 12.00. Tę Mszę świętą sprawuje najczęściej nasz 

Pasterz - o. Wiktor i zwykle głosi na niej kazania. Wraz z Męską Grupą będziemy 

mogli włączyć się w Liturgię Słowa (czytania i psalm), a z czasem może także 

w śpiew wraz z naszym zespołem. 

2. Dnia 3 czerwca 2014 o godz. 19.15 odbędzie się spotkanie z Floribeth Mora Diaz, 

która została uzdrowiona za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II. Jej świadectwa 

będzie można wysłuchać w Bazylice oraz na placu Św. Jana z Dukli, gdzie 

zostanie ustawiony telebim. 

3. Dnia 7 czerwca 2014 o godz. 20.00 odbędzie się Wieczór Uwielbienia wraz 

z modlitwami o wylanie darów Ducha Świętego w ramach seminarium Odnowy 

Wiary, który zakończy się Mszą Św. 

 

 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884-31-51-51 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  



  
 


