
1SPOTKANIE FORMACYJNE GMOP MAJ 2017

Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Łk 7, 36-50. Wybrana osoba odczytuje 
uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze 
raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie poru-
szyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zda-
niami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko-
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, 
następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowied-
nie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zada-
nie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia 
katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich 
wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wy-
maga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje 
owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto-
rem jest Roman Rusek OFMCap. 

KonspeKt spotKania formacyjnego 
dla grup modlitwy ojca pio

Żal za grzechy
maj 2017
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Żal za grzechy
Rozpoznanie popełnionych grzechów oraz stanu wiary i miłości ma nas doprowa-
dzić do żalu za winy. Jest on decydującym momentem w procesie nawrócenia czło-
wieka. Wyraża wewnętrzne odwrócenie się od rozpoznanych podczas rachunku su-
mienia grzechów i zwrot ku Bogu przez miłość odradzającą się dzięki oddziaływa-
niu Jego łaski. Jest on ponadto warunkiem dostąpienia Bożego przebaczenia i otrzy-
mania daru życia w jedności z Bogiem.
1. Na czym polega żal doskonały? (Łk 7,44-50; Mt 26,69-75)
Grzech jest świadomym i dobrowolnym zerwaniem więzi miłości. Może on zostać 
zgładzony tylko wtedy, gdy w człowieku, pod wpływem działania łaski Bożej, miło-
sna relacja zacznie się odradzać. Przejawia się to w ubolewaniu nad popełnionymi 
grzechami oraz w pragnieniu zmiany życia. 
W doskonały sposób żałuje ten, kto odczuwa obrzydzenie do swoich grzechów dlate-
go, że znieważył nimi kochającego i miłosiernego Boga, zranił serce najlepszego przy-
jaciela, Jezusa Chrystusa, który wykupił nas z niewoli zła krwią przelaną na krzyżu. Żal 
doskonały wypływa z miłości do Boga i różni się od ubolewania nad popełnionymi 
grzechami, które spowodowane jest utratą dobrego mniemania o sobie, uznania in-
nych ludzi, poczucia wyższości nad bliźnimi itp.
2. Jaki rodzaj żalu wystarcza do uzyskania przebaczenia w sakramencie pojednania? 
(Łk 15,11-21; 23,40-43)
Kto przystępuje do sakramentu pokuty i wierzy, że spotyka się w nim z przebaczają-
cym Bogiem, powinien się zdobyć przynajmniej na żal zwany niedoskonałym, któ-
ry wyraża się w ubolewaniu nad popełnionymi grzechami, ponieważ mogą się one 
przyczynić do utraty Boga na wieki. Kto miłuje, nie chce utracić ukochanej osoby. 
Przypowieść o synu marnotrawnym ukazuje wspaniałomyślność i miłość Boga. Oj-
ciec marnotrawnego syna, uosabiający Boga, przyjął go, ucałował i obdarzył cenny-
mi darami, chociaż ten wracał do domu głównie dlatego, że było mu poza nim źle, 
cierpiał głód i nie miał pieniędzy na rozrywki.
3. Czy potrzebne jest doskonalenie żalu za grzechy?
Różne powody żalu za grzechy najczęściej przeplatają się ze sobą, gdyż nasza miłość 
do Boga przesiąknięta jest troską o siebie, np. żal ze znieważenia złymi czynami naj-
lepszego Pana łączy się z ubolewaniem nad utratą dobrej opinii u ludzi oraz dobrego 
mniemania o sobie czy przyjemnego samopoczucia. Trzeba zatem ciągle uszlachet-
niać nasz żal za grzechy, aby ubolewanie nad złym postępowaniem rodziło się z głę-
bokiej miłości do Boga i do człowieka, nie zaś z zawiedzionych ambicji, próżności czy 
innych egoistycznych pragnień. 
Do żalu za znieważenie Boga powinien dołączyć się ból wypływający ze zrozumie-
nia krzywdy wyrządzonej Kościołowi, czyli mistycznemu Ciału Chrystusa.
Postawa Ojca Pio
Ojciec Pio wiedział, jak trafić wprost do serca miłościwego Boga: „Ten, kto drży 
przed Bogiem, kto przygnieciony ciężarem cierpienia, powalony widokiem głębo-
kich ran, jakie zadały mu jego własne grzechy, pada twarzą w proch, uniża się, korzy, 
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płacze, krzyczy, wzdycha i błaga, ten zwycięża, triumfuje nad Bogiem i zmusza Go 
do okazania miłosierdzia, nawet kiedy Bóg wydawał się bardzo rozgniewany”. Mimo 
to był wymagającym spowiednikiem: „Nie daję cukierków temu, komu potrzebny 
jest środek na przeczyszczenie. O, gdybyście wiedzieli, jak ciężko jest siedzieć w «try-
bunale pokuty». Zarządzamy Najświętszą Krwią Chrystusową i nie wolno nam wy-
lewać jej z lekceważeniem!”. Z tego powodu nie dawał rozgrzeszenia każdemu, kto 
o nie prosił, choć nie było to dla niego łatwe: „Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo 
cierpię, jeżeli nie daję rozgrzeszenia! Ale musicie też wiedzieć, że lepiej jest być stro-
fowanym przez ludzi za tego życia, niż przez Boga w przyszłym”.
Podczas udzielania rozgrzeszenia, gdy kreślił w powietrzu znak krzyża, Ojcu Pio 
trzęsła się ręka. Tak dobitnie wypowiadał formułę: „ja odpuszczam tobie grzechy...”, 
że czuło się, iż faktycznie zdejmuje z człowieka ciężar, jaki ten nosił. Wierzył, że tak 
wypełnia misję kapłańską – w imię Boga odpuszcza grzechy. Penitent stawał się wte-
dy czysty, wolny i niewinny jak w chwili chrztu. Dlatego ludzie lgnęli do Ojca Pio. 
Spowiedź u niego dawała im pewność uzyskania przebaczenia u Boga.

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt licz-
na. Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w  spotkaniu bierze udział 
większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze 
prowadzących dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotka-
nia, stawianie pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał 
możność zabrania głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się 
do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Na czym polega żal doskonały?
•  Jaki rodzaj żalu wystarcza do uzyskania przebaczenia w sakramencie pojednania?
•  W jaki sposób doskonalić żal za grzechy?

zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru-
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i 
zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowie-
dziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i 
stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy 
je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, któ-
ry Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka 
jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, 
mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego 
oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowie-
dział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwró-
cił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie 
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś 
Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie nama-
ściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone 
są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało 
miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli 
mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: 
Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! (Łk 7, 36-50).

1. Faryzeusz Szymon
Posiadamy w sobie wielką potrzebę uznania. Pragniemy, aby ktoś nas zauważył, docenił. Aby 
pochwalił naszą sprawiedliwość, naszą pobożność – to, że w niczym nie odstajemy.
A najbardziej chcemy, aby przyznał nam to sam Bóg, ale czy faktycznie Bogu o to chodzi, aby-
śmy pokazali Mu się, jako już nieskazitelni, aby już nie miał co nam wybaczać?
W ten oto sposób zachowuje się faryzeusz Szymon, który zaprasza Jezusa na ucztę.
Jezus nie gardzi zaproszeniem od faryzeusza – cały czas szuka tych, którzy się zagubili.
Ewangelia nic o tym nie mówi, ale możemy się domyślać, iż na uczcie wszystko było wzoro-
we, że pomodlili się przed jedzeniem i zapewne wcześniej również obmyli rytualnie ręce – bo 
dom Szymona faryzeusza przecież był domem religijnym, a on sam był człowiekiem wierzącym, 
praktykującym i pobożnym.
Szymon był prawdopodobnie dobrym, pobożnym, i pewnie bogatym faryzeuszem. Wypełniał 
wszystkie obowiązki i przepisy prawne. Dla Szymona podział ludzi jest stosunkowo prosty: biali 
lub czarni. Z jednej strony faryzeusze – doskonali, oddzieleni od grzeszników i zła, a z drugiej 
grzesznicy – ludzie z marginesu, będący poza prawem. Chcąc pozostać doskonałym należy odciąć 
się od grzeszników i żyć we własnym świecie doskonałości. Gdyby Jezus myślał podobnie, nikt nie 
mógłby zbliżyć się do Niego ani Go dotknąć. Wobec Boga każdy jest grzeszny i nieczysty.
Szymon myśli schematycznie. Akceptuje etykietki i nie stara się odkryć, co się pod nimi kryje. 
Kierowanie się uproszczonymi ocenami nie uwzględnia wielu motywów i racji, którymi kieruje 
się człowiek. Tak naprawdę o tym, co kryje się w sercu człowieka, może wiedzieć tylko Bóg.
Kogo, dlaczego i w jaki sposób oceniam lub osądzam? Czy nie dzielę ludzi zbyt schematycznie? 
Wobec kogo mam poczucie wyższości? Czy nie porównuję się z innymi? 
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2. Przypowieść o dwóch dłużnikach
Ten sielankowy obraz zostaje zmącony, gdy do domu Szymona wtarga znana w mieście prosty-
tutka, która zaczęła łzami oblewać Jezusa nogi i włosami swej głowy je wycierać.
Szymon widząc to, rozczarowuje się Jezusem, wie, że Jezus nie jest już na pewno prorokiem, 
bo gdyby nim był, nie dopuściłby do tego, aby kobieta o takiej reputacji, Go się dotykała. Ale 
też usprawiedliwia Jezusa, bo uważa, iż On na pewno nie jest świadomy jej profesji, że pozwala 
się jej dotykać. Bo zgorszeniem nie jest to, że ta kobieta tak się zachowuje, ale że Jezus, który w 
oczach Szymona, z pewnością jest sprawiedliwy, choć już nie prorokiem, pozwala na to, aby Go 
dotykała.
Jezus odpowiada na skryte rozmyślania faryzeusza – właśnie w ten sposób okazuje się proro-
kiem wobec tego, który chcąc Go usprawiedliwić, uznaje, że nie jest On prorokiem.
Jezus zwraca się do niego po imieniu, ponieważ „chce coś powiedzieć” osobiście jemu, ma do 
niego sprawę – więc bardzo Mu na nim zależy, traktuje Go z czułością.
Mówi do niego: „Szymonie, mam ci coś do powiedzenia.” Jezus jest przynaglony, musi mu to 
powiedzieć, pragnie tego.
Jezus przytacza mu przypowieść, która obraca do góry nogami myślenie Szymona, ponieważ 
okazuje się, że w lepszym położeniu nie jest ten, co lepiej się prowadził i narobił mniej długów, 
ale w lepszym położeniu jest ten, który narobił więcej długów.
Możemy sobie zadać pytanie: Czy Jezusowi chodzi, o to, abyśmy się źle prowadzili i narobili 
więcej długów.
W żadnym wypadku Jezusowi o to nie chodzi, ale chodzi Mu, abyśmy się przyznali do swego 
długu, bo każdy z nas, bez wyjątku, tak naprawdę ma nieskończony dług wobec Boga. Nikt z 
nas o własnych siłach nie jest wstanie wypłacić się ze swojego długu wobec Niego. Możemy tyl-
ko prosić Go o umorzenie naszego długu. A tyle nam zostanie darowane, do jakiego długu się 
przyznamy.
Dlatego Jezus zachęca Szymona i nas do uznania swojej grzeszności, gdyż im bardziej uznasz 
swoją grzeszność – tym większego miłosierdzia doświadczysz od Boga – i tym bardziej umiłujesz 
Boga. Można powiedzieć, iż tak kochasz Boga, na ile się przyznajesz się do swojej grzeszności.
A gdy będziesz starał się sam wykupić, to tak jakbyś traktował Boga, jako poborcę podatkowego 
– przed którym trzeba być w porządku, przed którym nie można mieć żadnych długów i jakby 
co to można zawsze pokazać, że papiery wszystkie się zgadzają.
To tak jakbyś uważał, że sam możesz się zbawić, przez praktykowanie cnót, wzorową poboż-
ność, że tak naprawdę, Jezus nie musiał za mnie ginąć, bo ja i tak bym swoim życiem zasłużył 
na zbawienie. Budujemy wówczas całe nasze życie religijne na naszych czynach, wyczynach i 
zasługach.
Motorem napędowym takiej postawy jest lęk przed Panem Bogiem, wynikający z najbardziej 
podstawowej nieznajomości Boga – z założenia, że Bóg jest zły i że trzeba Go udobruchać.
Ponieważ się Go boimy, to musimy się zabezpieczać, a najlepszym sposobem zabezpieczenia się 
- jest wykazanie, iż z niczym nie zalegam, mam czyste papiery.
Prawdziwym grzechem faryzeusza Szymona jest to, że nie akceptujemy tego bycia dłużnikiem, i 
to dłużnikiem z konieczności niewypłacalnym. Stąd wynika jego pogarda wobec innych grzesz-
ników. Sprawiedliwy wierzy tylko w samego siebie. 



6SPOTKANIE FORMACYJNE GMOP MAJ 2017

3. Nie bój się być dłużnikiem przed Bogiem
Przyznanie się przed sobą i Bogiem, do swojej grzeszności, do tego, że przed Nim nic nie po-
siadamy, aby zaskarbić Jego przebaczenie, że zawsze przed Nim jesteśmy żebrakami, którzy nie 
potrafią o własnych siłach nawet się odwdzięczyć, wymaga od nas pokonania swojej pychy. Ale 
jest to konieczne, bo tylko taka postawa, a nie postawa „kupowania” sobie przebaczenia u Boga, 
napełni nas samym Bogiem, Jego miłością.
Bo na Boże miłosierdzie, choćbyśmy nie wiem, co robili - stawali na głowie, biczowali się, wsta-
wali o trzeciej w nocy, to sobie nigdy nie zasłużymy, miłosierdzie jest zawsze niezasłużonym 
darem dla człowieka. Dlatego gdy Bóg obdarza kogoś miłosierdziem, to zawsze obdarza go dar-
mowo, bo człowiek nigdy by nie „zapracował” sobie na miłosierdzie Boże. Miłosierdzie jest, 
dlatego miłosierdziem, bo jest darmowym darem. Ono jest dane mimo naszych braków, a nie 
dzięki naszym zasługom, naszej wypracowanej doskonałości.
Uznaj, że jesteś przed Bogiem niewypłacalnym dłużnikiem – uznaj to, że nawet jakbyś nie opu-
ścił żadnego nabożeństwa, godzinami się modlił i tak nie jesteś w stanie się wypłacić przed 
Bogiem.
Miłosierdzie Boga nie jest nigdy nagrodą za nasze własne wysiłki, za naszą doskonałość moral-
ną, za praktykowanie cnót, lecz odpowiedzią na uznanie naszej grzeszności.
Ta scena z Ewangelii jest dla nas źródłem wielkiej nadziei, ponieważ pokazuje nam, iż przyzna-
nie się do naszej grzeszności przyciąga, można powiedzieć, że przyciąga jak magnes, Miłosier-
dzie Boga.
Dlatego nie bójmy się uznać naszej grzeszności przed Bogiem, przecież wtedy, kiedy ta kobieta 
to uczyniła, Jezus nie poucza jej, nie ma żadnych kazań – bo Bóg nie wypomni nam grzechów, 
lecz obdarzy nas swoją Miłością.
Jezus ją nie uświadamia, nie wymusza na niej obietnic poprawy, nie mówi jej: „Widzę, że nastą-
pił pewien przełom w tobie, ale zdaj sobie sprawę, że to nie tak szybko.” – Nic z tych rzeczy nie 
mówi.
Bo wtedy, gdy przyznamy się przed Bogiem do naszej grzeszności – sam o tym zapewnia, iż 
musi On okazać nam miłosierdzie, zostaje do tego wręcz przynaglony, gdyż Jego wnętrzności 
zostają w tym momencie poruszone.
Ale to uznanie swojej grzeszności nie polega na łzach niezadowolenia z siebie, złości wobec sa-
mego siebie, na rozpaczaniu, krzycząc: „Boże jak ja mogłem być taki!” – bo mogłeś być takim, 
mogłeś być jeszcze o wiele gorszy – masz wszystko co potrzeba, ażeby być jeszcze gorszym.
Ale polega, jak w przypadku tej kobiety, na łzach miłości. Ta kobieta płacze bo czuje miłość Je-
zusa, pomimo jej grzechu. Jest to płacz kogoś, kto w końcu znajduje swoją prawdę w Tym, kogo 
kocha, dlatego że jest przez Niego kochany.
Jezus pragnie naszych ludzkich czułości – abyśmy się rzucali do Niego – właśnie najmocniej 
wtedy, kiedy czujemy się brudni, niegodni – a nie czekali na czułości, kiedy staniemy się czyści, 
idealni.
Chce abyśmy się rzucali w Jego ramiona tacy właśnie niedoskonali. Jezus nie domaga się od tej 
kobiety książeczki z sanepidu potwierdzającej, iż nie ma żadnych chorób zakaźnych, czy coś w 
tym stylu. 
 



7SPOTKANIE FORMACYJNE GMOP MAJ 2017

4. Wdzięczność rodzi miłość
Uznanie swojej grzeszności rodzi Boże miłosierdzie – miłosierdzie rodzi w nas wdzięczność, a 
wdzięczność rodzi w nas miłość do Boga – a miłości nie trzeba mówić jak ma kochać. Ten, który 
doświadczył nieskończonego miłosierdzia Boga wie już jak ma żyć.
Motywem praktykowania cnót musi być wdzięczność za doświadczoną miłość, a nie chęć do-
równania Bogu w Jego doskonałości, lub „kupienia” Jego miłości.
Z przytoczonej przez Jezusa przypowieści, możemy również zauważyć, iż w jakiej mierze przy-
znamy się do swojej grzeszności – w takiej mierze doświadczymy miłosierdzia Bożego – i w 
takiej mierze ukochamy Boga. Paradoksalnie kocha więcej ten, który więcej przyznaje się do 
swojej grzeszności i otrzymał większe przebaczenie, bo miłość jest proporcjonalna do otrzyma-
nego daru.
Miłość nasza do Boga jest skutkiem odczucia miłosierdzia bożego względem nas – ten, który 
nie uznaje swojej grzeszności pozbawia się doświadczenia Bożego miłosierdzia w swoim życiu.
Prośmy również Boga, abyśmy się zachwycili tym – jak Pan Jezus traktuje grzeszników – że 
nie brzydzi się ani grzechu prostytucji – polegającym, że się ciągle rzucamy w coraz to nowe 
namiastki miłości, ani grzechem prostytucji polegającym na tym, że chcemy kupować miłość 
Pana Boga.
Najważniejsze nie jest to, abyśmy byli lepsi i mniej grzeszyli, ale abyśmy więcej kochali. – A od-
powiedź na to, kto więcej kocha, jest oczywista: „ten, któremu więcej darowano”, a wiec ten, kto 
bardziej uzna swoja grzeszność - bo nie własna sprawiedliwość, ale przebaczenie Boga uzmysła-
wia nam, że jesteśmy przez Niego kochani. 

5. Podsumowanie
Uczmy się od bohaterki tej sceny ducha adoracji w relacji do Boga, odwagi „tracenia czasu” 
na bycie z Nim, adoracyjnego siedzenia u Jego stóp, trwania w czułej z Nim bliskości, starając 
się wszystkie nasze zmysły nastawić na odbiór Jego bliskości. Starajmy się o więcej uczucia w 
przeżywaniu relacji do Boga, o odwagę spontaniczności w wyrażeniu Mu swego oddania i o 
zdolność łamania szablonów blokujących autentyczność kontaktu osobowego z Nim. A Jezusa 
prośmy, by nas nauczył właściwej postawy wobec grzeszników, widzenia w drugim jego miłują-
cego serca bardziej niż jego zagubienia w grzechu. 
Chrześcijański filozof Pascal powiedział takie słowa: „Ludzkość dzieli się na grzeszników i tych, 
którzy uważają się za sprawiedliwych”. W naszym chrześcijańskim życiu, aby dostąpić zbawie-
nia, trzeba tylko uznać, że należymy do tej pierwszej grupy, bo tak naprawdę druga niczym się 
nie różni od pierwszej – tylko tyle, że nie wie o tym.

Na podstawie rozważania ks. Michała Olszańskiego z Brzegu  
opracował Tomasz Duszyc OFMCap 


