
W dniu wczorajszym poruszyłem temat: „Bóg mnie kocha i jestem dla niego kimś 

ważnym”. Jeżeli ktoś nie zapoznał się z wczorajszą konferencją, będzie dobrze, 

aby ją prześledzić przed przystąpieniem do czytania dzisiejszej.  Tematem 

obecnej nauki rekolekcyjnej będą dwa kolejne przesłania Biblii: 1. Człowiek jest 

grzeszny i 2. Człowiek odnajduje wybawienie z tego grzechu w Jezusie 

Chrystusie, który pojednał świat i człowieka z Bogiem.  

W środę popielcową pewno wielu z was przyjęło na głowę szczyptę popiołu. 

Popiół, może niektórzy to znają również z doświadczenia, był dawniej często 

używany do czyszczenia srebrnych sztućców, aby usunąć z nich ciemną powłokę 

nalotu i zabrudzenia. Także używanie popiołu na progu Wielkiego Postu 

symbolizuje gotowość do oczyszczenia naszej duszy z powłoki grzechu, która jest 

przeszkodą w naszej relacji z Bogiem, z człowiekiem, jak również z samym sobą. 

„Dusza ludzka – jak pisał św. Teofil - powinna być czysta jak lustro odbijające 

promienie. Jeżeli lustro pokrywa rdza, nie można w nim zobaczyć ludzkiej 

twarzy. Tak samo, jeżeli w człowieku byłby grzech, nie może on widzieć Boga”. 

Jak chmury przysłaniają słońce, tak grzech przysłania Boga. Czas Wielkiego Postu 

ma nam pomóc pozbyć się tej warstwy rdzy, czyli grzechu, który oddziela nas od 

Boga i ludzi. Tą warstwą będą również moje wady czy złe przyzwyczajenia: 

komputer, który pożera cały mój czas i jest niewłaściwie używany, ekran 

telewizyjny, nadużywanie alkoholu, praca, poza którą nie widzę rodziny i drugiego 

człowieka. Słowem, taką „cieniutką warstwą” może być wszystko, co zatrzymuje 

mój wzrok i każe mi koncentrować się tylko na sobie, na swoich potrzebach, czyli 

egoizm.  Punktem wyjścia do pozbycia się tej warstwy grzechu jest uznanie, że 

jestem grzeszny. „Boże, Ty mnie kochasz, ale ja jestem człowiek grzeszny i 

potrzebuję Twojej łaski, Twojej krwi płynącej z krzyża – bo w Tobie jest moje 

uzdrowienie”. Niebezpieczny jest „syndrom bezgrzeszności”, czyli gdy mówimy: 

„Ja nie wiem, z czego się spowiadać, nie mam żadnego grzechu”. Jeżeli nie widzisz 

grzechu, to nie znaczy, że go nie masz, tylko że masz chore oczy. Każdy 

potrzebuje nawrócenia i Bożego przebaczenia. Jednak, aby to Boże przebaczenie 

dotknęło naszego serca, potrzebna jest wędrówka w głąb samego siebie. Trzeba 

dostrzec u siebie grzech i nazwać go po imieniu. Bez tego nie można iść dalej. 



Jest takie znane opowiadanie, jak to kiedyś w hrabstwie angielskim, do którego 

należał piękny staw, wkradł się niepokój, gdyż okazało się, że woda w stawie staje 

się brudna, pojawiają się na wodzie cuchnące bąbelki. Zbierano je, ale znów się 

pojawiały. Zawołano człowieka, który znał się na wielu sprawach, aby pomógł 

rozwiązać problem. On stanął nad stawem, wpatrując się w taflę wody, jakby 

chciał dosięgnąć dna. Po chwili powiedział do zebranych: „tam, na dnie stawu, 

jest rozkładający się trup; trzeba go wyciągnąć i woda znów stanie się zdrowa”. 

Często idziemy do spowiedzi, aby zbierać te cuchnące bąbelki, a tu trzeba dotrzeć 

do dna, aby zabrać trupa, aby dotrzeć do grzechu - może do jakiegoś 

nieuzdrowionego pokładu naszego serca, który zatruwa nasze życie.  

A tego uzdrowienia może dokonać tylko Jezus. On może nam pomóc w dobrym 

rachunku sumienia, żalu, a następnie w nazwaniu i wyznaniu tego grzechu, który 

mnie zatruwa. Niekiedy człowiek jakby krąży wokół jakiegoś grzechu, oskarżając 

się o różne drobnostki, ale nie chce tknąć tego, co leży u podstaw zatrutej relacji 

z Bogiem czy człowiekiem. Chrystus, przez Mękę i Krzyż, odpuszcza mi grzech, 

ale On też zmartwychwstał – więc to odczucie przebaczenia grzechów jest 

owocem zmartwychwstania. To jest nasze duchowe zmartwychwstanie. 

Spowiedź to nie anestezja – znieczulenie. Spowiedź ma nas zmieniać, uwrażliwiać 

na czynienie dobra. Jezus w tym sakramencie daje nam lekarstwo, uzdrawia nas. 

On za mój grzech oddał życie. Przebaczenie to Jego darmowa łaska. Dlatego 

korzystajmy z sakramentu pokuty, który jest skutecznym lekarstwem na 

wewnętrzne uzdrowienie. Może czujesz, że twoje spowiedzi nie były szczere, 

dobre. Chrystus Cię zaprasza, aby uzdrowić to, co jest chore w tobie. Pascha, to 

przejście Boga od śmierci do życia – czyli Zmartwychwstanie. To także 

przechodzenie Boga przez ciemne obszary mojego życia, aby przeprowadzić 

mnie do światła, aby wydobyć mnie z grobu. Należy jednak odkryć w sobie tę 

chorą tkankę, grzech - uznać go i wyznać. A może dotknęła mnie rutyna? To 

bardzo niebezpieczne. Kiedyś była radość, miłość, a teraz zamieniło się to w 

trudny obowiązek: np. zakochanie – piękna miłość małżonków, podróż poślubna, 

a po latach staje się to rutyną, powinnością małżeńską, udręką... Podobnie może 

być w kapłaństwie. Tak może być w relacji z Bogiem: kiedyś biegałeś na 

pielgrzymki do Częstochowy, były oazy – a potem praca, małżeństwo, kariera – i 

wszystko stało się obowiązkiem. Z obowiązku idziemy na Mszę św., a jak już 



idziemy, to żeby była atrakcyjna (ładny śpiew, piękne i krótkie kazanie) – rutyna. 

Podobnie z modlitwą – rutyna. A potem coś w nas umiera – tak, że można za życia 

stać się trupem... Popatrzmy na historię z Łazarzem. „Tu nic się nie da zrobić; już 

cuchnie” mówi Marta, siostra Łazarza. Podobnie mogę i ja powiedzieć: tu już się 

nic nie da zrobić, nie warto próbować i kładziemy na tym krzyżyk. Można z życia 

zrobić grobowiec. Można całe życie poświęć na budowanie domu, powiększanie 

konta, robienie kariery – a utracić to, co najważniejsze. Jezus chce dotrzeć tam, 

gdzie coś zostało w nas zabite. Może kamień spoczywa na naszych nadziejach, 

planach... może mnie przygniotło: bo nie tak poszło, jak planowałem, bo choroba, 

bo włosy wypadły, bo starość przyszła. I to wszystko nieraz dusi serce. „Po co to 

odkopywać? To cuchnie”. Chrystus jednak chce tu wejść - jak do grobu Łazarza. 

Nieraz boimy się, aby źle nie wypaść, bo to cuchnie. A tu nieraz trzeba dotknąć 

tego, co ciąży; potrzeba uzdrowienia. Potrzebujemy, aby Chrystus przeszedł 

przez nasze życie. Kiedy Łazarz wyszedł z grobu, Jezus powiedział: Rozwiążcie go 

i pozwólcie mu chodzić, zdejmijcie chusty, opaskę z oczu, niech słyszy, widzi ... I to 

jest zadanie Kościoła - pomagać w powstawaniu, w odzyskiwaniu nadziei.  

 

Jezus potrzebuje wejść do mojego grobu. Szuka możliwości tego wejścia. Szuka 

martwych miejsc w moim życiu, by po Jego przejściu pojawiło się 

zmartwychwstanie. Darem staje się sakrament pokuty – wyzwalającym od zła i 

napełniającym dobrem. Św. Augustyn pisze: «Skoro masz być wypełniony 

dobrem, pozbądź się zła. Pomyśl, że Bóg pragnie napełnić cię miodem; lecz jeśli 

pełen jesteś octu, gdzież złożysz miód?”. Trzeba wylać dotychczasową zawartość 

naczynia, trzeba oczyścić naczynie nawet za cenę trudu, za cenę mozołu, aby stało 

się podatne na przyjęcie nowej zawartości. Chodzi o dogłębne oczyszczenie, a nie 

jedynie makijaż, który próbuje przykryć zło, które w nas zostaje. Bo jak ktoś 

powiedział: „śliwka wrzucona do szamba nie zrobi z niego powidła”. Potrzeba, 

aby całe serce zostało wypełnione Chrystusem, bo w przeciwnym wypadku ten 

ocet zła będzie zaraz dawał znać o sobie.  

 

Nowy Testament dla pojęcia „nawrócenie” używa słowa „metanoia”, co 

oznacza zmianę sposobu myślenia. Ta zmiana dotyka samych podstaw i uzdrawia 



u korzeni oraz daje nowy sposób patrzenia na siebie, na innych, na Boga. I nie 

polega tylko na odrzuceniu grzechu, ale na zwróceniu się ku Bogu, przylgnięciu do 

Niego. Za zmianą myślenia idzie zmiana życia. Bardzo trafny jest też hebrajski 

odpowiednik słowa „nawrócenie” - „teszuwa” - jakim posługuje się Stary 

Testament i tradycja żydowska. Teszuwa oznacza powrót do domu, łaskę 

odnalezienia do niego zagubionej uprzednio drogi. Taką teszuwę przeżył Dawid, 

Syn Marnotrawny, przeżywa ją każda zagubiona owca.  

 

Była surowa styczniowa noc. Grzegorz szedł słabo oświetloną ulicą. Kiedy doszedł 

do budynku oznaczonego numerem 112, otworzył bramę i wszedł na podwórko. 

Ostrożnie otworzył boczne drzwi. Po schodach wszedł do jednego z mieszkań. 

Zapalił światło. Łóżko, stolik, dwa krzesła, kanapa... Grzegorz nie był złodziejem. 

Był jednym z tych zabłąkanych. Tułał się przez sześć lat, a teraz wrócił. Odszedł w 

chwili rozgoryczenia, kiedy myślał, że ojciec jest dla niego zbyt surowy. Chciał być 

wolny - uciekł i błąkał się po całej Polsce. Na początku wolność miała przyjemny 

smak. Był zadowolony. Potem to się zmieniło. Został bez pracy, bez pieniędzy, bez 

przyjaciół, zniechęcony, zawiedziony. Pewnego dnia dotarł do niego list bez 

podpisu, w którym przeczytał „Boczne drzwi domu są stale otwarte". Wiedział, że 

to od ojca. Zapadły mu one w serce; słyszał je dzień i noc: „Boczne drzwi domu są 

stale otwarte.". Nie wytrzymał. Wrócił. Długa i ciężka była to droga. Wracał 

jednak do domu, w którym boczne drzwi są stale otwarte. Znalazł je, a za nimi 

wszystko tak, jak zostawił: łóżko, stolik, dwa krzesła, kanapa. Był szczęśliwy, kiedy 

po tylu latach zasypiał w swoim łóżku. Rano się przebudził. Przy stole 

niespodzianka - ojciec. Przestraszył się, Nie mógł wymówić słowa. Do oczu 

napłynęły łzy. Wstydził się... „Ojcze, przebacz mi! Proszę cię… jest mi wstyd," 

Ojciec nachylił się, objął syna i ucałował: „W porządku, Grzesiu. Wiem, że jest ci 

przykro. Cieszę się, że wróciłeś, że jesteś w domu". 

Nie są w złej sytuacji ci, którzy pamiętają drogę do domu, którzy swoją rozpaczą 

albo obojętnością nie spalili za sobą mostów, którzy jeszcze mają odwagę 

powiedzieć: „Wstanę i pójdę do Ojca". Żałując i pokutując, może ze wstydem, ale 

i z nadzieją, powracają do domu, do Kościoła, do miłosiernego Ojca. On nas 

zawsze zaprasza do spotkania z sobą w sakramencie pokuty. Może jesteśmy 

bardzo blisko Niego, za co Bogu dziękujmy, ale nie mówmy, że nie mamy grzechu, 



że nie mamy się z czego poprawiać, bo to byłaby pycha... A może potrzebujemy 

uzdrowienia, które pomoże nam zmienić myślenie i życie, a może odszedłem 

daleko i potrzeba, abym wrócił do domu, gdzie czeka na mnie kochający, 

przebaczający Ojciec, Dobry Pasterz. Boże Miłosierdzie jest większe niż nasz 

grzech i to nie grzech jest największym dramatem, ale następująca po nim 

postawa zwątpienia lub przyzwyczajenia i życie w ciężkich grzechach przez długi 

czas. Nawet jeśli mamy przeszkody, by otrzymać rozgrzeszenie, zawsze możemy 

podejść i otrzymać błogosławieństwo, które wzmocni nas na drodze powrotu 

do Boga i życia z Nim. Nawet gdyby te odejścia od Boga zdarzały się bardzo 

często, On jest cierpliwy i gdy tylko do Niego przychodzimy, przebacza i raduje 

się, że wracamy.  

Amen  

*************************************************************  

Może ktoś postawić pytanie: mamy epidemię i nie jest w tej sytuacji łatwo 

przystąpić do sakramentu pokuty.  Jak się zachować?  

Odsyłam was do niedawno wydanych wytycznych Watykanu, które zamieszczam 

poniżej. W razie wątpliwości możecie się również kontaktować ze mną 

telefonicznie, aby znaleźć możliwość spowiedzi św. (jak to zaznaczyłem na stronie 

internetowej naszej parafii). To, co zawsze mocno podkreślałem podczas 

katechezy zarówno dzieci, jak i dorosłych, to pamiętanie o żalu doskonałym za 

swoje grzechy, który jest najważniejszym warunkiem, aby zostały one 

odpuszczone. Kiedy nie mamy możliwości spowiedzi św., żal doskonały odpuszcza 

wszystkie nasze grzechy. Polega na tym, że żałujemy za grzechy, którymi 

obraziliśmy Pana Boga, z miłości do Niego; czyli że jest nam przykro, że obraziliśmy 

Go - nasze największe Dobro - naszym postępowaniem. Możemy dokonać tego 

aktu żalu swoimi słowami lub posługując się formułami katechizmowymi. 

Najważniejsze jest wtedy to, co jest w naszym sercu. Najkrótszym aktem żalu 

może być pełne miłości spojrzenie na Chrystusa zawieszonego na krzyżu i, jeśli 

to możliwe, ucałowanie z miłością tego krzyża, wyznanie naszej miłości i prośba 

o Jego Miłosierdzie. Dobrze jest dokonać takiego aktu żalu wieczorem, gdy 

idziemy spać. Miejmy obok siebie krzyż, który zawsze z miłością ucałujemy.  


