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Katecheza
Spowiedź jest sakramentem Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Dlatego też każdy kapłan, któ-
ry wypełnia posługę w konfesjonale, głosi przebaczenie i miłosierdzie Pana, jednocześnie ob-
darzając nim penitentów. Na czym zatem polegała wyjątkowość przesłania miłosierdzia Bożego 
przekazywanego przez Ojca Pio?
Pośród licznej rzeszy szafarzy sakramentu pokuty tylko Ojciec Pio jest jedynym widzialnym 
znakiem tajemnicy męki i  zmartwychwstania Chrystusa. Wyjątkowość głoszonego przez 
niego orędzia Bożego miłosierdzia nie dotyczy jedynie osoby (szafarza sakramentu, jak po-
wiedzieliby teologowie), od której ono pochodzi, lecz także sposobu, w jaki jest głoszone – 
w przypadku Ojca Pio z pozycji ofiary, w codziennym, heroicznym znoszeniu olbrzymiego 
trudu, przyjętego z miłości do braci. Jednej z córek duchowych tak odpowiedział na pytanie 
o swe cierpienie: „Ile może cierpieć ten, kto wkłada na swoje ramiona całą ludzkość. Módlcie 
się za tego, kto nosi ciężary wszystkich!… krzyż wszystkich!…”.
Gdy udzielał rozgrzeszenia, na jego twarzy można było wyczytać miłość i ból, trud i  radość, 
śmierć i zmartwychwstanie. Ego… te… absolvo wymawiał z niewymowną trudnością Ojciec Pio, 
prawie ukazując przeniknięty bólem nadludzki wysiłek, na który musiał się zdobyć, aby poko-
nać księcia tego świata. A potem, z obliczem zabarwionym żywym światłem rozjaśniającym ra-
dość z narodzin, ze zmartwychwstania i życia, już szybciej kontynuował formułę rozgrzeszenia: 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
W taki sposób Ojciec Pio głosił i rozdawał skruszonym grzesznikom orędzie Bożego miłosierdzia 
i przebaczenia. Pomimo że spowiednik z San Giovanni Rotondo był znany ze swej stanowczości 
i  istniało niebezpieczeństwo odesłania bez sakramentalnego rozgrzeszenia, jego konfesjonał za-
wsze wypełniali wierni, którzy chcieli otworzyć swoje sumienia. Ten niezaprzeczalny fakt ukazuje 
wielkie uznanie, jakim penitenci darzyli spowiedź u Ojca Pio, oraz tajemniczy aspekt jego surowe-
go sposobu postępowania, który akceptowali, nawet jeśli nie mogli go wyjaśnić i zrozumieć.
Z biegiem lat dusza Ojca Pio coraz bardziej się doskonaliła. Ten proces tłumaczy jego rosnącą 
odrazę do grzechu, która popychała go do surowości. Chyba właśnie ta myśl zawarta jest w od-
powiedzi udzielonej przez Ojca Pio na pytanie jednej z penitentek. Przerażona srogim cierpie-
niem, które go dręczyło przede wszystkim w konfesjonale, jedna z córek duchowych zapytała: 
„Ojcze, czy naprawdę było konieczne, aby nasz Pan dla odkupienia rodzaju ludzkiego cierpiał 
tak upokarzającą, bolesną i gorzką mękę?”. Odpowiedział: „Córko moja, nigdy nie zrozumie się, 
czym jest grzech, bunt przeciwko Bogu”. 
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Ojciec Pio mówił też: „Jak można, dostrzegając Boga, który zasmuca się nad złem, również się 
nie zasmucić? Uwierzcie mi jednak, że w tym momencie moje wnętrze wcale nie jest ani wzbu-
rzone, ani rozgniewane. Nie czuję nic innego poza posiadaniem i pragnieniem tego, co chce 
Bóg. I w Nim czuję się zawsze wypoczęty, przynajmniej wewnętrznie; z tym, co na zewnątrz, 
czasem jest różnie”.
Zapytano go także: „Ojcze, co to jest konfesjonał?”. Odpowiedział: „To tron, na którym zasiada 
majestat Boga”. Pewnej delikatnej osobie, która podczas spowiedzi powierzyła mu wielki lęk, 
jakim napełniały ją własne słabości, Ojciec Pio powiedział: „Nasza nędza jest tronem Bożego 
miłosierdzia: miłosierdzia, które oznacza miłość dla nędznych”.
Wyjątkowa posługa spowiednika wypełniana przez Ojca Pio wielokrotnie zyskiwała uznanie 
Jana Pawła II i proponowana była jako wartościowe przesłanie do przyjęcia i praktykowania. 
23 maja 1987 roku w czasie wizyty duszpasterskiej w San Giovanni Rotondo papież powiedział: 
„W nim znajdują się rozwinięte dwa elementy lub władze charakteryzujące katolickie kapłań-
stwo w jego swoistości i prawdziwej istocie: władza konsekrowania Ciała i Krwi Pana i władza 
odpuszczania grzechów. Czyż ołtarz i konfesjonał nie były dwoma biegunami jego życia? To 
kapłańskie świadectwo zawiera orędzie pełne wartości i wciąż aktualne”.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
• Czy rozmawiam z innymi o sensie częstej spowiedzi jako obmyciu z brudu grzechu?
•  Czy rozumiem, że w konfesjonale spotykam się z miłosiernym, ale i wymagającym Bogiem, 

a nie z człowiekiem?
• Czy wierzę, że w sakramencie pojednania kapłan mówi do mnie w imieniu Chrystusa?
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Medytacja biblijna
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój 
wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z 
Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” 
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
„Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księ-
dze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego (J 20, 19-31).

Ten fragment Ewangelii czytamy w liturgii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pierwsza jego część  
opowiada o spotkaniu Jezusa z uczniami w Wieczerniku, gdzie otrzymują oni władzę odpusz-
czania grzechów. W drugiej części spotykamy Tomasza, który potrzebuje namacalnego spotka-
nia z Jezusem, by uwierzyć, że On żyje. Owo spotkanie Jezus zamyka słowami: Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29b).
Święty Jan podsumowuje obydwa spotkania wtrąceniem o  celu swojej Ewangelii: I  wiele in-
nych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię 
Jego (J 20, 30n). Te treści dopełniają wcześniejsze słowa ewangelisty: To bowiem jest wolą Ojca 
mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym (J 6, 40). Wyrazem wiary człowieka, która prowadzi do życia w obfitości i rodzi na-
dzieję na radość wieczną, jest słuchanie Jego słowa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto 
słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz 
ze śmierci przeszedł do życia (J 5, 24) oraz karmienie się ciałem i krwią Jezusa: Rzekł do nich 
Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Czło-
wieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53).
Drogę do tak głębokiego spotkania z  Jezusem otwiera sakrament pojednania, w którego lep-
szym przeżywaniu może pomóc rozważanie pierwszego fragmentu czytanej Ewangelii.

Rachunek sumienia
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 
zamknięte z  obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i  rzekł do nich: „Pokój 
wam!” (J 20, 19).
Spróbujmy najpierw ustalić bliższy kontekst powyższego fragmentu. Szukajmy odpowiedzi na py-
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tanie: o  jaki pierwszy dzień tygodnia chodzi? Odpowiedź znajdziemy, śledząc cały rozdział 20, 
a szczególnie pierwszy werset: A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu (J 20, 1).
Chodzi więc o  wieczór tego dnia, gdy Jezus zmartwychwstał, a  Maria Magdalena oznajmiła 
uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział (J 20, 18). Ale uczniowie nie dali wiary jej świadec-
twu. Apostołowie stracili nadzieję, że ich Mistrz jest Mesjaszem, ponieważ dał się ukrzyżować. 
Są zagubieni i nie wierzą słowu Jezusa zapowiadającemu zarówno tragedię śmierci, jak i triumf 
zmartwychwstania. Boją się wyjść na zewnątrz i z lęku pozostają w zamknięciu.
Ta sytuacja obrazuje człowieka trwającego w grzechu, który odwraca się od słowa Bożego, a tym 
samym od Jego miłości. Żyje więc w lęku, pozbawiony nadziei. Jezus zmartwychwstał, ale czło-
wiek pogrążony we własnych wyobrażeniach o swoim szczęściu nie chce dać wiary tej radosnej 
nowinie. Zamyka się w sobie. Zatrzaskuje drzwi swego serca przed Tym, który ma moc obdarzyć 
go pokojem. Cierpi, trapiony strachem o własne życie. Innych ludzi postrzega jako zagrożenie – 
swojej egzystencji, pozycji, imienia, finansów…
Czego ja najbardziej się boję w moim życiu? Co sprawia, że zamykam się na innych? Gdzie ucie-
kam? Gdzie szukam azylu? Czy ufam Bogu i Jego słowu bardziej niż sobie i innym?
W to doświadczenie – w sam środek mojego strachu, moich obaw i braku nadziei – wchodzi 
Jezus: przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” (J 20, 19b). Ponieważ wziął 
na siebie nasze grzechy i sam stał się grzechem: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który 
nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21), może wchodzić 
w każde, nawet najtrudniejsze doświadczenie naszej niewierności względem Boga. Oznacza to, 
że nawet w najcięższym grzechu nie jestem pozostawiony sam sobie i szatanowi, ale przychodzi 
do mnie Jezus, który pokonał diabła i ma moc wskrzeszenia mnie do życia w przyjaźni ze sobą, 
bo sam pokonał śmierć. W doświadczenie lęku Jezus wnosi pokój.
Jezus zna moje cierpienie, samotność i lęk, które poznał jako człowiek. Jednak jako Bóg wyniósł 
nasze człowieczeństwo do godności dzieci Bożych, dając możliwość trwania z Nim – źródłem 
pokoju i radości – w jedności. Uwolnienie od lęku i doświadczenie pokoju przeznaczone jest dla 
każdego, kto wierzy w zmartwychwstałego Pana.

Żal za grzechy
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok (J 19, 21a).
Jezus stawia uczniów w prawdzie. Pokazuje rany rąk, nóg i boku. Nie mówi: Nie ma sprawy, nic 
się nie stało, nie wracajmy do tego. Stało się! Jezus oddał życie za każdego z nas: On bowiem jest 
ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata (1 
J 2, 2). I mało było tych, którzy z Nim zostali do końca.
Czy ja potrafię stać pod krzyżem? Czy często buntuję się, uciekam, wątpię? Wspomniane sło-
wa Jezusa mogą wzbudzić we mnie żal, że nie ufałem Bogu i Jego słowu, ale wybrałem grzech. 
Wiele razy z wygodnictwa nie zaświadczyłem o prawdzie, za którą umarł Jezus, ale wybrałem 
fałsz. Bardziej umiłowałem ciemność aniżeli światło: „A sąd polega na tym, że światło przyszło 
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” (J 3, 
19). Ale Bóg w tym wszystkim kocha człowieka i daje mu swojego Syna: „W tym przejawia się 
miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako 
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10).
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Mocne postanowienie poprawy
A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21).
Bóg nigdy nie przekreśla człowieka, który doświadczając grzeszności, staje w pokorze, uznając, 
że sam nic nie może uczynić. Słowa Jezusa: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc ob-
fity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 15), przestają mieć znaczenie przenośne, 
ale zaczynają nabierać znamion osobistego doświadczenia. Dobro mogę czynić tylko w łączno-
ści z Bogiem dzięki Jego łasce, której mi nie szczędzi.
Jezus po raz drugi mówi o pokoju. To bardzo ważne, ponieważ człowiekowi ciężko jest uwierzyć 
w przebaczenie. Pyta siebie i Boga: Czy to możliwe? Czy ja jestem godny miłosierdzia? Przecież 
tak bardzo odszedłem. Wiele osób wraca nawet kilkanaście razy do wyznawania tych samych 
grzechów podczas kolejnych spowiedzi, nie wierząc, że Bóg im przebaczył. A przecież słowo 
Boże mówi wyraźnie: Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć 
do Mnie, bom cię odkupił (Iz 44, 22). Ceną naszego odkupienia jest krew Jezusa Chrystusa, 
która za nas i za wielu (tzn. za wszystkich) została wylana.
Doświadczenie przebaczenia rodzi postawę wdzięczności i pragnienie podzielenia się z innymi 
swoją radością. Jezus posyła każdego z nas, aby zaświadczyć o Jego miłosierdziu. On przyszedł 
objawić oblicze Ojca. Teraz każdy, kto spotkał Jezusa, jest posłany, by o tym mówić, nieść na-
dzieję i ogłaszać, że jest błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miło-
sierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy 
sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga 
(2 Kor 1, 3-4).

Szczera spowiedź
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana (J 20, 20b).
Człowiek, który żałuje za swoje grzechy, staje przed Bogiem i samym sobą w prawdzie, ale nie 
traci nadziei, że Bóg mu przebaczy i da siłę do nawrócenia. Przystępując do sakramentu po-
jednania, odczuwa już radość ze spotkania z  Jezusem miłosiernym. Te słowa dodają odwagi 
tym, którzy odczuwają wstyd i lęk przed wyznaniem grzechów. Łatwiej jest stanąć w prawdzie 
przed Bogiem, wiedząc o Jego miłosierdziu: „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny 
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 9).

Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23).
Tymi słowami Jezus ustanowił sakrament pojednania, oddając apostołom (a później ich następ-
com) władzę odpuszczania grzechów. Dla każdego jednak, kto doświadcza miłosierdzia w sakra-
mencie przebaczenia, słowa: tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!” są re-
alizacją proroctw Ezechiela: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, 
odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36, 26). Dokonuje się nowe stworzenie. 
Użyte tutaj słowo „tchnął” występuje tylko jeden raz w Nowym Testamencie. W greckim tłuma-
czeniu Biblii hebrajskiej, zwanym Septuagintą, spotykamy je na początku, w Księdze Rodzaju, gdy 
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Bóg stwarzał człowieka: „Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz-
drza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7).
Słowa Jezusa są zapowiedzią zesłania Ducha Świętego, który da moc i potrzebne poznanie do 
głoszenia Ewangelii na całym świecie. Ale w sakramencie pojednania (uzdrowienia) doświadcza-
my już pierwszych darów Ducha i prawdy słów Jezusa, które skierował do Nikodema o nowym 
narodzeniu: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi 
i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3, 8). Człowiek otrzymuje moc, 
aby podejmować trud nawrócenia każdego dnia: brać swój krzyż i  iść za Jezusem, świadczyć 
o  Jego miłości, znosić przeciwności i  cierpienia, a  wreszcie naprawiać wyrządzone krzywdy, 
kochać nawet nieprzyjaciół i żyć błogosławieństwami.
Ponieważ jesteśmy wezwani, aby być świętymi i miłosiernymi jak sam Bóg (por. Łk 6, 36), po-
trzebujemy częstego doświadczenia mocy Boga w sakramencie pojednania, który stwarza nas 
na nowo, pomnaża wiarę, nadzieję i miłość.

Na podstawie rozważania Adama Sroki OFMCap  
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


