
1SPOTKANIE FORMACYJNE GMOP wrzesień 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: Mt 21, 28-32. 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

Lekki czy ciężki
wrzesień 2017
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Lekki czy ciężki
Rachunek sumienia ma doprowadzić do oceny stanu naszej wiary i miłości. W zależ-
ności od stopnia naruszenia ich przez grzech rozróżniamy grzechy lekkie i ciężkie.
1. Czym grzech ciężki różni się od lekkiego?
Różnica między grzechem ciężkim i lekkim polega na stopniu świadomego i dobro-
wolnego zaangażowania się człowieka w zło. Grzech ciężki całkowicie niszczy miłość 
lub wiarę, grzech lekki natomiast tylko w jakimś stopniu je narusza. 
Grzech ciężki wyraża się w wewnętrznym zdeprawowaniu serca, w pełnym, świado-
mym i dobrowolnym przylgnięciu do wielkiego zła. W ten rodzaj grzechu nigdy nie 
popada się „przypadkowo” ani „niechcący”. 
Grzech lekki polega na tym, że człowiek popełnia wprawdzie jakieś zło, jednak jego 
wewnętrzne zaangażowanie się w nie jest zbyt powierzchowne, by mogło doprowa-
dzić do niewiary lub do zniszczenia miłości.  
2. Jakimi zasadami kierować się przy określaniu stopnia własnej winy?
Wielu wiernym trudno przychodzi odróżnić grzechy ciężkie od lekkich. Mają wąt-
pliwości co do tego, czy popełnili wielkie zło, czy działali zupełnie świadomie i do-
browolnie. Oto kilka zasad pomagających ocenić stopień winy, czyli ciężar grzechu:
a. Jeśli popełniliśmy niewielkie zło, nawet zupełnie świadomie i dobrowolnie, nie do-
puściliśmy się grzechu ciężkiego.
b. Lekko grzeszy ten, kto wprawdzie dopuszcza się wielkiego zła, jednak popełnia je 
niezupełnie świadomie albo niezupełnie dobrowolnie, np. pod wpływem nagłego 
oburzenia, strachu, w półśnie itp.
c. Nie popełnia grzechu ciężkiego ten, kto przed czynem nie zdawał sobie w pełni 
sprawy z powagi zła, którego wielkość pojął dopiero po dopuszczeniu się go.
d. Grzech był raczej lekki, jeśli nie został zaplanowany, a wynikł raczej z nieprzewi-
dzianej sytuacji czy też z nagłego przypływu silnych uczuć. Planowanie zła „na 
chłodno” obciąża sumienie, np. obmyślanie planu zemsty i jego realizowanie.
e. Popełniliśmy grzech lekki lub w ogóle nie popełniliśmy żadnego grzechu, jeśli 
w chwili pokus odczuwaliśmy niezadowolenie z powodu narzucającego się zła i usi-
łowaliśmy czynić dobro, np. modlić się za osoby, którym czegoś zazdrościliśmy, do 
których odczuwaliśmy niechęć.
f. Nie popełnia grzechu ciężkiego ten, kto dopuścił się nawet wielkiego zła, jednak 
nie wynikło ono z lekkomyślności ani ze złośliwości, lecz z bardzo zawiłej sytuacji 
życiowej, w której – pomimo szczerych chęci i pragnienia dobra – nie wiadomo by-
ło, jak należy postąpić.
g. Najprawdopodobniej nie dopuściła się grzechu ciężkiego osoba, która – bezpo-
średnio po dokonaniu złego czynu – zaczęła szczerze żałować, naprawiać zło, prze-
praszać.
h. Według zdania wielu teologów, jeśli stopnia swojej winy nie potrafi dokładnie 
określić osoba starająca się żyć zgodnie z sumieniem, jej budzący wątpliwość grzech 
nie był ciężki.
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i. Chociaż grzech wątpliwy nie musi być ciężki, lepiej go wyznać na spowiedzi. Nie 
tyle jednak z obawy przed nieważnością tego sakramentu, ile w celu uniknięcia nie-
pokoju w przyszłości, czy spowiedź była świętokradzka. Dopóki jednak człowiek nie 
zyska pewności, że bez wątpienia popełnił grzech ciężki, może przystępować do Ko-
munii Świętej. Powinien jednak szczerze żałować za wszystkie swoje przewinienia, 
wynagradzać Jezusowi za popełnione zło i dziękować Mu za to, że przychodzi do 
grzeszników w gościnę (por. Mt 9,10-13).
Postawa Ojca Pio
Ojciec Pio piętnował każdy grzech ciężki. Posiadał dar czytania w ludzkich sumie-
niach i wiedział, jakie lekarstwo zastosować w konkretnym przypadku. 
Mając świadomość, iż pycha jest pierwszym z grzechów głównych, Ojciec Pio nie 
chciał rozmawiać z ludźmi zarozumiałymi. Pokazuje to anegdota o pewnym dzien-
nikarzu, który przybył do San Giovanni Rotondo i drwił z ludzi proszących o pomoc 
Boga. Powiedział wtedy do Ojca Pio, że on sam nigdy nie prosi Boga o nic i jest szczę-
śliwy, ponieważ jest samowystarczalny. Święty nic mu nie odpowiedział, ale gdy py-
szałek schodził ze schodów, stojący obok kapucyn usłyszał z ust Ojca Pio, że chętnie 
wymierzyłby kopniaka dziennikarzowi, aby spadając ze schodów, wreszcie zaczął 
prosić Boga o pomoc. 
Pokora wobec Stwórcy to podstawa dobrej relacji także z ludźmi, dlatego serce po-
korne chętnie przeprasza Boga również za grzechy lekkie. Ojciec Pio zalecał swoim 
penitentom częstą spowiedź, którą nazywał „kąpielą dla duszy”.

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:
•  Czym grzech ciężki różni się od lekkiego?
•  Jakimi zasadami kierować się przy określaniu stopnia własnej winy?
•  Jakie są konsekwencje popełnienia grzechu ciężkiego?
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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
Jezus powiedział: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierw-
szego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz 
nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten 
drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wcho-
dzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedli-
wości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na 
to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. (Mt 21,28-32)

Przypowieść o dwóch synach została opowiedziana przez Jezusa w klimacie coraz większego 
napięcia jakie powstawało między nim a przywódcami Izraela. Przybywając do Jerozolimy, 
Jezus stał się przyczyną konfliktu. Z jednej strony został przyjęty przez rzesze ludu wiwatują-
cego w czasie Jego uroczystego wjazdu do miasta i otoczony rozradowanymi i wołającymi na 
Jego cześć dziećmi. Z drugiej strony, otoczony również rzeszą kapłanów i uczonych w Prawie, 
został poddany ich zajadłej krytyce, a nawet domagali się, żeby nakazał zamilknąć dzieciom 
wołającym hosanna (Mt 21, 15-16). 
Sytuacja była bardzo napięta, tak że Jezus musiał wyjść z miasta do Betanii, żeby przenoco-
wać. Następnego dnia rano do świątyni przyszli również ci, którzy byli autorytetami w Izraelu, 
aby z Nim dyskutować. Taki jest kontekst pełen napięć i niebezpieczeństwa, w którym Jezus 
głosi przypowieść o dwóch synach. 
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź 
dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugie-
go i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.
„Co myślicie?” Pytanie skierowane do arcykapłanów i starszych ludu w obecności wszystkich, 
którzy przed chwilą słuchali Jezusa nauczającego w świątyni. Jest to pytanie prowokujące, bo 
przed chwilą właśnie oni ze strachu przed ludem nie odpowiedzieli Jezusowi na pytanie o po-
chodzenie chrztu Janowego: czy jest z nieba czy z ziemi (Mt 21, 24-27). 
Odpowiadanie pytaniem na pytanie było powszechnie stosowaną metodą podczas żydow-
skich sporów. Jezus chce dowieść, że władza Jana Chrzciciela i Jego własna pochodzą z tego 
samego źródła – z „nieba” tzn. „od Boga”. 
Jest to jeszcze jedna próba Jezusa dotarcia do nich, by wyrwać ich ze schematów myślenia 
w których tkwią. Bóg – Jahwe nie jest obecny w ludzkich myślach, ideologiach, teoriach, dok-
trynach, czy po prostu marzeniach, ale w historii, w wydarzeniach, w realnych faktach. To 
one mają weryfikować myślenie, by nie popadać w iluzję i Boga nie wkładać we własne ramy.
Pewien człowiek miał dwóch synów.  
Poczucie realizmu daje człowiekowi konkretne życie rodzinne. W przypowieściach (np. przy-
powieść o Synu marnotrawnym i miłosiernym Ojcu) występują często dwaj synowie, którzy 
stoją w opozycji do siebie, lecz razem dają pełny obraz postaw, jakie człowiek zajmuje wobec 
Boga. Jezus opowiada przypadek o ojcu rodziny, który zwraca się z prośbą do swych synów, 
aby szli pracować w winnicy. 
Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Młodzieniec odpowie-
dział : „Idę”, ale nie poszedł. 
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To samo ojciec powiedział do drugiego syna, który odpowiedział: „nie chcę”, ale potem po-
szedł. Słuchający byli zapewne w większości ojcami rodzin i mogli konfrontować opowiada-
nie z własnym doświadczeniem. 
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. 
Jezus, kończąc przypowieść wraca do pytania postawionego na początku: „co myślicie?” i je 
konkretyzuje. Odpowiedź arcykapłanów i  starszych: „ten drugi!” jest natychmiastowa, po-
nieważ kiedy się słyszy historię o dobrze znanej sytuacji rodzinnej, doświadczanej przez nich 
samych we własnych rodzinach, i przeżytej kiedyś, kiedy sami byli młodzi, odpowiedź jest 
oczywista i rodzi się spontanicznie. Ostatecznie, ich odpowiedź nie była sądem nad tymi dwo-
ma synami z przypowieści, ale nad sobą samym. Ponieważ także i oni kiedyś mówili swoim 
ojcom: „Nie pójdę!” i dopiero może pod wpływem presji otoczenia lub wyrzutów sumienia 
zrobili w końcu to, o co byli proszeni. Tu zaś, w tej ich odpowiedzi, przedstawiają siebie jakoby 
byli posłusznymi synami. 
Teraz więc jest właściwy moment, ku któremu zmierzała, czy była jak „pułapka” owa przypo-
wieść: miała schwytać słuchaczy ich własnym sądem i zmusić do utożsamienia się z opowia-
daną historią i aby jako kryterium oceny słuchaczy użyć ich własnych słów i ich osobistego 
doświadczenia. 
Ten sam zabieg dydaktyczny zastosował Jezus w  przypowieści o  winnicy (Mt 21, 41-46) 
i o dwóch dłużnikach (Łk 7, 40-46). Podobnie kiedyś uczynił Bóg posyłając proroka Natana, 
by opowiedział królowi Dawidowi historię o bogaczu, który zabrał jedyną owieczkę biedako-
wi i w ten sposób doprowadził Dawida do uznania własnego grzechu (2 Sm 12, 1-7). 
Jak trudno jest przebić się do prawdziwej, rzeczywistej warstwy życia u człowieka, który ukry-
wając prawdę o sobie nawet przed sobą samym, rzeczywistość zamienił we własny iluzoryczny 
świat, w którym czuje się sprawiedliwy, że postępuje słusznie. Pycha to urojona wielkość. Ona 
potrafi tak zatwardzieć i zaślepić serce, że nawrócenie staje się prawie niemożliwe. Człowiek 
jest jak skorupa. („Uderz Jezu bez odwłoki, w twarde serc naszych opoki…”). Ileż miłości miał 
Jezus do tych ludzi, skoro podejmował cierpliwie kolejny i kolejny raz próbę dotarcia do ich 
prawdziwego „ja”, do ich własnego życia i prawdziwych uczuć, by wyrwać ich ze skostniałych 
kolein myślenia, które doprowadziło ich do tego, że są bardzo religijni, ale mało wierzący. 
Nadto innych wprowadzają w błąd i zamykają drogę do Prawdy, Światła i Życia. 
Odpowiedź dana przez arcykapłanów i  starszych staje się środkiem, dzięki któremu Jezus 
dokonuje zastosowania przypowieści wobec swoich słuchaczy. Ich odpowiedź staje się wyro-
kiem, który skazuje ich samych. Idąc po linii tego wyroku, celnicy i prostytutki są tymi, którzy 
na początku powiedzieli ojcu „nie”, ale w końcu tę wolę Ojca zaczęli pełnić, ponieważ otrzy-
mali i przyjęli przesłanie Jana Chrzciciela, tak jak przewidział Bóg. Tymczasem oni, arcyka-
płani i starsi ludu, są tymi, którzy na początku powiedzieli „tak” ojcu, ale nie zrobili tego o co 
on ich prosił, ponieważ nie chcieli przyjąć orędzia Jana Chrzciciela. Nie opamiętali się nawet 
później, gdy tłumy innych ludzi przyjmowały Jana jako Bożego wysłannika, który wskazywał 
na oczekiwanego i już obecnego wśród nich Mesjasza oraz na pokutę i nawrócenie jako drogę 
wiodącą do Niego.
Kto się nie nawraca, a zajmuje ważną pozycję w Królestwie Bożym (Kościele) może zostać 
odrzucony. Na jego miejsce Pan powoła kogoś innego, żeby nie blokował dostępu do źródła 
łaski i życia. 
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Można być bardzo zagubionym i znaleźć się na marginesie życia społecznego i kościelnego, 
ale się opamiętać i nawrócić. Można jednak żyć w samym centrum życia społecznego i ko-
ścielnego, a być tak „tępym” i zatwardziałym, że żadne apele Boga wzywające do nawrócenia, 
do otwarcia się na Niego i przyjęcia Go, nie docierają do takiego człowieka. 
Centralnym tematem Ewangelii św. Mateusza jest pełnienie woli Bożej, co oznacza najpierw 
rozpoznanie siebie samego jako syna i w konsekwencji życie dla braci. To jest możliwe dla 
tego, kto się nawróci; ale nawróci się tylko ten, kto poczuje „niewygodę” zła, w którym trwa. 
Prawdziwym niewidomym jest ten, kto wierzy, że zobaczy (J 9, 41), prawdziwym grzeszni-
kiem jest ten, kto uważa się za sprawiedliwego (Łk 18, 9-14). Jego grzech nie zostanie przeba-
czony, ponieważ wcale tego nie chce. 
Panie, pokazuj mi moje motywy, dla których nie chcę się otworzyć na Ciebie i wolę uparcie 
trwać przy swoim. Proszę też o mądrość i cierpliwość względem tych, którzy są uparci i jak 
skała, tak że wydaje się, że do nich nic nie dociera. Ty w końcu dałeś za nich życie, a Twój 
krzyż stał się jakby ostatnim środkiem „skruszenia ich serc twardych jak opoki”. Mnie także 
daj zdolność do takiej miłości.

Na podstawie rozważania ks. Roberta Muszyńskiego  
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


