
1

ODPUSZCZA
i LECZY

Materiały – Propozycje

ODPUSZCZA
ON

WSZYSTKIE
TWOJE WINY

LECZYON
WSZYSTKIE

TWE NIEMOCE



2

ODPUSZCZA
i LECZY



ODPUSZCZA
ON

WSZYSTKIE
TWOJE WINY

LECZYON
WSZYSTKIE

TWE NIEMOCE

Materiały – Propozycje



 

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Tytuł: On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce

Copyright © 2021 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Copyright © for the Polish edition by Zespołu Konferencji Episkopatu Polski  
do spraw Nowej Ewangelizacji

Teksty Papieża © Libreria Editrice Vaticana.

Projekt i opracowanie graficzne, DTP:   www.thinkgod.pl
Fotografie: www.shutterstock.com



5

ODPUSZCZA
i LECZY

Te materiały oferują pomoc dla parafii i wspólnot w przygotowaniu 
inicjatywy 24 godziny dla Pana. Oczywiście, są to tylko sugestie, które 
mogą być zaadoptowane do lokalnych potrzeb i zwyczajów.

Warto, aby kościoły były otwarte od wieczora w piątek 12 marca, 
przez całą sobotę następnego dnia, co da możliwość do spowiedzi 
w czasie prowadzonej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wy-
darzenie powinno się zacząć w piątkowy wieczór liturgią słowa, aby 
przygotować wiernych do sakramentu spowiedzi i zakończyć Mszą 
Świętą w sobotę wieczorem.

Tam, gdzie dla ważnych powodów adoracja nie jest możliwa 
lub może się odbyć z bardzo ograniczoną liczbą wiernych, może 
być transmitowana online, aby przygotować wiernych do żalu 
doskonałego. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: „Gdy 
żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest 
nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem z miłości” (contritio). 
Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przeba-
czenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie 
przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to 
możliwe.” KKK 1452

UWAGI WSTĘPNE
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Pierwsza część materiałów zawiera przemyślenia, które mogą 
pomóc zastanowić się nad własnym powodem przyjęcia sakramentu 
pojednania, przygotować się do spotkania z kapłanem w indywidualnej 
spowiedzi. Tych, którzy nie są w stanie na razie przyjąć Sakramentu 
Pojednania, mogą nakierować do wspomnianego wcześniej żalu do-
skonałego (samodzielnie, lub ze wsparciem szafarza). Mogą również 
pomóc przezwyciężyć opór i wątpliwości, które często blokują nas 
przed spowiedzią. Przytoczone świadectwo osobistego nawrócenia 
może pomóc w refleksji nad własną przemianą i świadomością obec-
ności Boga w życiu. Świadectwo w życia innego człowieka może 
zainspirować nas do miłosierdzia i osobistego rozwoju po otrzymaniu 
rozgrzeszenia. 

Drugą część można wykorzystać, gdy Kościół jest otwarty, aby 
tym, którzy przychodzą do spowiedzi, można było pomóc w modlitwie 
i medytacji poprzez czytania oparte na Słowie Bożym.

Materiałami można posłużyć się również przygotowując katechezy 
o potrzebie nawrócenia i sakramencie pojednania. Przede wszystkim 
młodzi ludzie, ale także dorośli, często zadają sobie pytania: po co 
mam iść do spowiedzi? Jak się spowiadać? Co zrobić później? Niniejsze 
teksty mogą pomóc im znaleźć odpowiedzi.
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WYZNANIE

Nigdy się nie poddawaj,
nawet gdy zmęczenie daje o sobie znać,
nawet wtedy, gdy twoja noga się potknie,
nawet gdy twoje oczy pieką,
nawet wtedy, gdy twoje wysiłki są ignorowane,
nawet wtedy, gdy zniechęca cię rozczarowanie,
nawet wtedy, gdy błąd cię zniechęca,
nawet wtedy, gdy zdrada cię rani,
nawet wtedy, gdy sukces cię opuszcza,
nawet wtedy, gdy niewdzięczność cię przeraża,
nawet wtedy, gdy otacza cię niezrozumienie,
nawet wtedy, gdy opanowuje cię nuda,
nawet wtedy, gdy wszystko ma posmak pustki,
nawet gdy ciężar grzechu cię przygniata...
Wołaj swojego Boga, 
zaciśnij pięści, uśmiechnij się... i zacznij od nowa!

Św. Leon Wielki, papież
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DLACZEGO POWINIENEM 
PÓJŚĆ DO SPOWIEDZI?

OdpOwiedź KOściOła

Przede wszystkim musimy pamiętać, że decydującą rolę w odpusz-
czaniu grzechów odgrywa Duch Święty. Gdy zmartwychwstały Jezus 
ukazał się po raz pierwszy apostołom w Wieczerniku, tchnął na nich, 
mówiąc: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 
22-23). Jezus, przemieniony w swoim ciele, jest już nowym człowie-
kiem, który ofiaruje dary paschalne, będące owocem Jego śmierci 
i zmartwychwstania. Jakie to są dary? Pokój, radość, przebaczenie 
grzechów, misja, ale przede wszystkim daje Ducha Świętego, który 
jest źródłem tego wszystkiego. Tchnienie Jezusa i towarzyszące temu 
słowa, którymi przekazuje Ducha, wskazują na przekazywanie życia, 
nowego życia, odrodzonego przez przebaczenie.

Lecz zanim Jezus tchnął i ofiarował Ducha, pokazał swoje rany, 
na rękach i w boku: rany te są ceną naszego zbawienia. Duch Święty 
przynosi nam przebaczenie Boga, «przechodząc przez» rany Jezusa. 
Rany te zechciał On zachować; również w tym momencie w niebie 
pokazuje On Ojcu rany, przez które nas odkupił. Mocą tych ran nasze 
grzechy zostały odpuszczone: Jezus oddał zatem swoje życie za nasz 
pokój, za naszą radość, za dar łaski w naszej duszy, za przebaczenie 
naszych grzechów. Pięknie jest tak patrzeć na Jezusa!

Przejdźmy do drugiego elementu: Jezus daje apostołom władzę 
odpuszczania grzechów. Trochę trudno jest zrozumieć, jak człowiek 
może odpuszczać grzechy, ale Jezus daje tę władzę. Kościół jest depo-
zytariuszem władzy kluczy, otwierania lub zamykania drogi do prze-
baczenia. Bóg w swoim najwyższym miłosierdziu przebacza każdemu 
człowiekowi, lecz On sam chciał, by ci, którzy należą do Chrystusa 
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i do Kościoła, otrzymywali przebaczenie za pośrednictwem szafarzy 
Wspólnoty. Poprzez posługę apostolską dociera do mnie miłosierdzie 
Boga, moje winy zostają przebaczone i otrzymuję radość. Tak więc 
Jezus wzywa nas, byśmy przeżywali pojednanie również w wymiarze 
kościelnym, wspólnotowym. I to jest bardzo piękne. Kościół, który jest 
święty, a jednocześnie potrzebuje pokuty, towarzyszy naszej drodze 
nawrócenia przez całe życie. Kościół nie jest posiadaczem władzy 
kluczy, lecz sługą urzędu miłosierdzia, i cieszy się za każdym razem, 
kiedy może ofiarować ten Boży dar.

Wiele osób być może nie rozumie kościelnego wymiaru przeba-
czenia, ponieważ wciąż dominuje indywidualizm, subiektywizm i my, 
chrześcijanie, również odczuwamy tego skutki. Oczywiście, Bóg prze-
bacza każdemu skruszonemu grzesznikowi osobiście, lecz chrześcijanin 
jest związany z Chrystusem, a Chrystus jest związany z Kościołem. My, 
chrześcijanie, mamy o jeden dar, ale i o jedno zadanie więcej: jest nim 
pokorne przejście przez posługę kościelną. Musimy to doceniać; jest 
to dar, lekarstwo, zabezpieczenie, a także uzyskanie pewności, że Bóg 
mi przebaczył. Idę do brata kapłana i mówię: «Ojcze, zrobiłem to...». 
A on odpowiada: «Ale ja ci przebaczam; Bóg ci przebacza». W tym 
momencie jestem pewien, że Bóg mi przebaczył! I to jest piękne, ta 
pewność, że Bóg zawsze nam przebacza, niestrudzenie przebacza. 
I my musimy niestrudzenie chodzić i prosić o przebaczenie. Można 
odczuwać wstyd, wyznając grzechy, ale nasze mamy i babcie mówiły, 
że lepiej raz się zaczerwienić niż zżółknąć tysiąc razy. Zaczerwienimy 
się raz, lecz zostają nam przebaczone grzechy i idziemy dalej.

Na koniec jeszcze jedna rzecz: kapłan jako narzędzie przeba-
czenia grzechów. Boże przebaczenie, które otrzymujemy w Kościele, 
zostaje nam przekazane przez posługę naszego brata kapłana; on 
również jest człowiekiem, który tak jak my potrzebuje miłosierdzia, 
staje się naprawdę narzędziem miłosierdzia, dając nam bezgraniczną 
miłość Boga Ojca. Również kapłani muszą się spowiadać, również 
biskupi: wszyscy jesteśmy grzesznikami. Również Papież spowiada 
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się co piętnaście dni, ponieważ Papież także jest grzesznikiem. I spo-
wiednik słyszy rzeczy, które mu mówię, daje mi rady i mi przebacza, 
bo wszyscy potrzebujemy tego przebaczenia. Czasami słyszy się, jak 
ktoś utrzymuje, że spowiada się bezpośrednio Bogu... Owszem, jak 
już mówiłem, Bóg zawsze cię słucha, lecz w sakramencie pojednania 
posyła brata, by przyniósł ci przebaczenie, pewność przebaczenia, 
w imieniu Kościoła.

Posługa, którą kapłan sprawuje jako szafarz, ze strony Boga, do-
tycząca odpuszczania grzechów, jest bardzo delikatna i wymaga, by 
w jego sercu był pokój, by kapłan miał w sercu pokój; by nie dręczył 
wiernych, lecz był łagodny, życzliwy i miłosierny; by potrafił zasiewać 
nadzieję w sercach, a przede wszystkim, by był świadomy, że brat czy 
siostra, którzy przystępują do sakramentu pojednania, szukają prze-
baczenia, podobnie jak liczne osoby, które podchodziły do Jezusa, by 
je uzdrawiał. Lepiej jest, by kapłan, który nie ma takiego duchowego 
nastawienia, nie udzielał tego sakramentu, dopóki się nie poprawi. 
Wierni penitenci mają prawo, wszyscy wierni mają prawo do tego, 
by znaleźć w kapłanach sługi Bożego przebaczenia.

Drodzy bracia, czy jako członkowie Kościoła jesteśmy świadomi 
piękna tego daru, który nam ofiaruje sam Bóg? Czy cieszy nas ta opie-
ka, ta macierzyńska troska, którą Kościół nas otacza? Czy potrafimy 
ją doceniać z prostotą i wytrwałością? Nie zapominajmy, że Bóg nie-
strudzenie nam przebacza; poprzez posługę kapłana na nowo bierze 
nas w ramiona, odradza nas i pozwala nam się podnieść i wyruszyć 
w dalszą drogę. Takie bowiem jest nasze życie: nieustanne podnoszenie 
się i wyruszanie w dalszą drogę.

Papież Franciszek
Audiencja Generalna 20 listopada 2013 roku
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NawróceNie JOe eszterhas’a

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, 
jak tylko z krzyża Pana. 

Gal 6, 14

W kwietniu 2001 roku Joe Eszterhas otrzymał diagnozę: rak gardła. 
Znanemu hollywoodzkiemu scenarzyście, autorowi scenariusza nie-
zwykle popularnego (i skandalicznego zarazem) filmu „Nagi instynkt” 
z Sharon Stone, cały świat zawalił się w jednej chwili. 

Szybko przeprowadzono nieodwracalną operację: 80% jego krtani 
została wycięta i zastąpiona rurką, przez którą mógł oddychać. Po 
zabiegu lekarze oznajmili, że Joe musi natychmiast przestać pić i palić, 
albo nie wyjdzie z tego żywy.

– Miałem dwanaście lat, gdy pierwszy raz sięgnąłem po papierosa – 
napisał Joe w swojej autobiografii – i czternaście, kiedy zacząłem pić. 
Teraz mam pięćdziesiąt sześć, i w ciągu tych czterdziestu czterech lat 
nie miałem nawet dnia bez papierosa lub odrobiny alkoholu.

Joe urodził się w katolickiej rodzinie na Węgrzech w 1944, pod 
sam koniec II Wojny Światowej. Rodzina uciekła przed horrorem wojny 
do alianckiego obozu dla uchodźców, skąd przedostali się do Stanów 
Zjednoczonych. Na ich życiu ciążyło cierpienie psychicznie chorej matki 
i jej przedwczesna śmierć od nowotworu. Wszystko to zamknęło Joe 
na doświadczenie wiary. 

Jako dorosły, Joe Eszterhas zaczął pracować w lokalnej gazecie 
Cleveland, zajmując się sprawami kryminalnymi. Ta najciemniejsza, 
najbardziej brutalna strona rodzinnego miasta była częścią jego codzien-
ności. W międzyczasie dowiedział się, że w czasie wojny jego ojciec 
wspierał nazistów i aktywnie rozpowszechniał antysemicką propagandę. 

W latach siedemdziesiątych pisywał do słynnego czasopisma mu-
zycznego „Rolling Stone”. W 1978 napisał swój pierwszy scenariusz: do 
filmu „F.I.S.T” z Sylwestrem Stallone; później kolejny, do „Flashdance” 
w 1983. W latach dziewięćdziesiątych, po sukcesie wspomnianego 
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„Nagiego instynktu”, Time przedstawił go jako „amerykańskiego króla 
seksu i przemocy”. Pod koniec dwudziestego wieku, Joe osiągnął szczyt 
kariery w Hollywood. Pisząc scenariusze do szesnastu filmów zarobił 
około miliarda dolarów.

Operacja wywróciła wszystko do góry nogami.

Miesiąc po operacji, siedząc na ławeczce w piekącym słońcu, Esz-
terhas dostawał szału: „Trząsłem się, byłem oszołomiony, bredziłem. 
Nie miałem za grosz cierpliwości. Wrzeszczałem bez powodu na Naomi  
i chłopców. Moje serce zdawało się tracić rytm. Nie miałem apetytu, nic 
nie byłem w stanie przełknąć.” Przyczyny były oczywiste: „Każda moja 
komórka nerwowa pragnęła tylko drinka i papierosa.” Joe postanowił 
uciec. „Wymknąłem się z domu i poszedłem przed siebie, tak szybko, 
jak tylko mogłem. Byłem już za stary na bieganie. Próbowałem tym 
marszem uciec od pragnień i nałogów. Uciec od paniki. Przezwyciężyć 
potrzebę tego samozniszczenia. Próbowałem przezwyciężyć śmierć.”

Czas mijał i Joe, włócząc się po okolicy, poczuł, że leci z nóg. 
„Zacząłem płakać. Czułem, że nie mogę złapać tchu. Usiadłem na 
krawężniku, z twarzą zalaną łzami. Patrzyłem, jak skapują i rozbijają się 
o ziemię. Moje serce biło tak, że nie słyszałem już niczego, z wyjątkiem 
własnego szlochu. Nie czułem się już nawet człowiekiem. Słuchając 
własnych jęków, przypominałem raczej ranne zwierzę.”

Właśnie wtedy to się zdarzyło. „Słyszałem, że coś mamroczę. 
Czułem, że to mówię, choć wciąż nie mogłem w to uwierzyć. Nie 
wiem nawet, dlaczego to powiedziałem. Nigdy wcześniej tego nie 
mówiłem. Ale słyszałem, że powtarzam, wciąż i wciąż: „Boże, proszę, 
pomóż mi!”. Wiem dobrze, że przecież nie mogłem naprawdę tego 
powiedzieć – tak, jak niczego innego. Nie miałem już prawie krtani, 
tylko tę koszmarną rurę. Nie mogłem nawet szeptać, co dopiero 
mówić. Ale i tak słyszałem swój głos, powtarzający te same słowa: 
«Boże, proszę pomóż mi!»
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Modliłem się, pytałem, błagałem Go o pomoc. Myślałem sobie: 
«Ja? Naprawdę? Gadający do Boga? Modlący się? Płaszczący się przed 
Nim?» Nie myślałem o Bogu, odkąd wyrosłem z dzieciństwa, ale 
czułem, że teraz proszę Go o pomoc, jęcząc z bólu. I nagle moje 
serce wróciło do spokojnego rytmu. Ciało przestało dręczyć o kolejną 
dawkę. Przestałem się trząść i kurczyć w spazmach, ustało drżenie 
rąk… Podniosłem się z krawężnika i otworzyłem oczy.”

Boża łaska pracuje w sercu człowieka na różne sposoby. Nawróce-
nie Joe przypomina nam biblijną scenę, w której kobieta chce dotknąć 
Jezusowego płaszcza, żeby zostać uzdrowioną. Św. Ambroży opisuje 
to w taki sposób: „Dotknęła rąbka Jego szaty, zbliżyła się do Niego  
w duchu wiary; uwierzyła i zdała sobie sprawę, że została uleczona… 
Więc my także. jeśli pragniemy ocalenia, powinniśmy przez wiarę 
dotknąć rąbka Chrystusowego płaszcza” (św. Ambroży, Komentarz 
do Ewangelii św. Łukasza, VI, 56. 58).

Po tym doświadczeniu modlitwy i odnalezionej wiary, Joe pisał: 
„Wróciłem do domu. Pomyślałem, że jestem w stanie to zrobić. To 
będzie najtrudniejsza walka mojego życia. To będzie koszmar, ale 
myślałem, że z pomocą Boga mogę to zrobić. Stoczyć bój ze sobą  
i zwyciężyć. Jeśli tylko podejmę walkę i będę się modlić.”

„Coś stało się ze mną tego piekielnie gorącego, dusznego dnia. 
Długo nie potrafiłem tego opisać, ale teraz już mogę: zostałem ocalony.”

Jednym z owoców nawrócenia Joe było jego podejście do życia 
wspólnoty i służby liturgicznej. Znalazł sobie niezwykle proste, ale też 
niezwykle ważne zajęcie: noszenie krzyża.

 „Nikt mnie nie zmuszał do noszenia krzyża w parafii Świętych 
Aniołów. To było moje podziękowanie dla Jezusa za ratunek. Zaszczyt 
i wielka przyjemność.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO SPOWIEDZI?

On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce

Ps 103, 3

Przez wszystkie wieki swojego istnienia, Kościół zawsze modlił się 
Psalmami, wznosząc do Boga hymny pochwały, dziękczynienia oraz 
uwielbienia swojego Stwórcy, Pana i Ojca. Psałterz przedstawia całą 
historię zbawienia w formie modlitwy, prowadzi nas do kontemplacji 
cudów dokonanych przez Boga, Jego doskonałości i przymiotów oraz 
mocy i czułości Jego zaangażowania w historię ludzkości, w wydarzenia 
Jego ludu.

Zarazem w psalmach odbijają się najtrudniejsze aspekty ludzkiego 
istnienia: ból, cierpienie, choroba, samotność, wreszcie śmierć i ta-
jemnica skrywająca to, co dzieje się po niej. 

Psalmy są słowami modlitw kierowanych do Boga, ale są rów-
nież Słowem Boga, kierowanym do nas. Na tym polega ich piękno, 
w pewnym sensie dialogiczne: ja zwracam się do Boga, a faktycznie to 
On mówi do mnie. Ja modlę się do Niego, a faktycznie to On mnie 
uczy. To prawda, jest to dialog wiary i miłości pomiędzy nierównymi. 
Bóg jest Stwórcą, a my stworzeniami; jest Panem, a my sługami; ale 
jest także Ojcem, a my Jego dziećmi. Psalmy uczą nas poznawać ser-
ce Boga dzięki  Słowu Boga. Rozmawiam z Nim, a kiedy mówię do 
Boga, uczę się słuchać, kontemplować, wierzyć i kochać. Jednak to, co 
uderza w tym subtelnym splocie relacji, na które składają się synostwo 
i bycie uczniem, ojcostwo i panowanie, to fakt, że Bóg przedstawia 
siebie jako ojca pełnego miłości, wierności, czułości, bardzo bliskiego 
sprawom ludzkim, zainteresowanego ich życiem i modlitwą. Osobowy 
Bóg jest obecny i działa w życiu swojego ludu, odpowiada dobrocią 
i miłosierdziem, współczuciem i czułością tym, którzy wzywają Go 
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z wiarą i pokorą: tak, ponieważ jest naszym Bogiem i jest naszym 
niebiańskim Ojcem.

 On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce. 

Ps 103, 3

Ten prosty wers zawiera w sobie wszystkie powody, dla których 
modlący zwracają się do Pana: 

Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Ps 103,1 

To zawołanie można powtarzać wciąż, i wciąż, aż będzie jak rama, 
w której ujawni się przed nami miłość Boga, w całej swej wielkości, 
głębi i rozciągłości. Z jego przebaczenia płynie radość, doświadczenie 
dotyku żywego Boga.

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, 
którego grzech został puszczony w niepamięć. 

Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, 
w którego duszy nie kryje się podstęp.

Ps 32, 1-2

Bóg przebacza nam grzechy, jednocześnie lecząc nasze ułomności. 
Przebacza i uzdrawia, w jednym działaniu, jako Emmanuel – Bóg- 
z-nami. Zapowiedział w synagodze w Nazarecie, że to będzie część 
Jego mesjańskiej misji: przynieść ubogim dobrą nowinę o zbawieniu 
przekraczającym oczekiwania; wolność od materialnych, ducho-
wych i moralnych więzów, jakie pętają ludzkość, ściągając ją na dno 
egzystencjalnego pesymizmu, na skraj rozpaczy; przywrócić wzrok 
niewidomym, niezdolnym zobaczyć Boga, żywego i obecnego w ich 
codziennym życiu; ale też tym niezdolnym zobaczyć w Nim twarzy 
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swoich braci i sióstr, towarzyszy drogi do wieczności. Taki jest właśnie 
Ojciec, miłosierny i łaskawy (Ps 103, 8).

Często zwracamy się do Boga ze słowami: Panie, … przytłaczają 
mnie moje własne słabości, wpadam znów w ten sam grzech lub gorszy 
jeszcze, i wstyd mi wciąż prosić Ciebie o przebaczenie. Dlaczego nadal 
otwierasz dla mnie ramiona, przebaczasz, uzdrawiasz? Dlaczego wciąż 
jeszcze jesteś czuły, miłosierny i łaskawy? Bóg mógłby odpowiedzieć: 
ponieważ taki właśnie jestem. Czułość, Miłosierdzie i Łaskawość to moja 
natura, a ty jesteś moim dzieckiem. Święty nad świętymi, Ojciec nad 
ojcami. Dlatego musimy do Niego przyjść – lub przynajmniej pozwolić, 
by On przyszedł do nas – choć wiemy, z jakiej jesteśmy ulepieni gliny, 
jak zdeformowani przez grzech, słabi, niestali. On jest większy niż nasz 
grzech, i daje więcej, niż kiedykolwiek mieliśmy nadzieję dostać.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów...
Ps 103, 10

Wznosząc do Boga hymn wdzięczności i pochwały, warto zwrócić 
uwagę na szczególny sposób, w jaki otrzymujemy łaskę i przebaczenie. 
Bóg „nie postępuje z nami według naszych grzechów” (Ps 103,10). 
To bardzo prawdziwe! Widać to w sposobie, w jaki Jezus przyjął 
jawnogrzesznicę, w pięknie i otwartości tego gestu. W Liście Apostol-
skim Misericordia et Misera (MeM) papież Franciszek przypomina, że 
„W centrum jest nie Prawo i oparta na nim sprawiedliwość, ale miłość 
Boga, która umie czytać w sercu każdego człowieka, aby zrozumieć jego 
najbardziej ukryte pragnienia, i która musi mieć prymat nad wszystkim. 
(...) Jezus spojrzał tej kobiecie w oczy i czytał w jej sercu: znalazł tam 
pragnienie zrozumienia, uzyskania przebaczenia i wyzwolenia. Nędzę 
grzechu okryło miłosierdzie miłości. Ze strony Jezusa nie ma żadnego 
osądu, który nie byłby naznaczony litością i współczuciem dla sytuacji 
grzesznicy (MeM 1)”. Bez pogardy i potępienia. Tylko zaproszenie, by 
nie grzeszyć więcej, zostawić dawne życie i pójść do przodu z nadzieją, 
zacząć swoją drogę jako wiernej uczennicy Jezusa, swego Pana. „Nie 
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postąpił z nią według jej grzechów, ani nie odpłacił jej według jej win.” 
Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem Bożej miłości, jaki 
Jezus chciał nam pokazać w ciągu swojego życia na Ziemi. Miłosierdzie 
jest tym konkretnym aktem miłości; przebaczając, można zmieniać 
i nadawać życiu nowy kształt.

Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Ps 103, 13

Jezus jest twarzą Bożego miłosierdzia. Przez niego możemy zajrzeć 
w tę tajemnicę: w złączeniu Boga i człowieka otwiera się nadzieja na 
bycie kochanym wiecznie, bez ograniczeń narzucanych przez grzech. 
Aczkolwiek z jednej strony miłosierdzie zależy od miłości wszechmoc-
nego Boga, to z drugiej strony, paradoksalnie, On pragnie, żeby siła 
miłości od wewnątrz opanowała i zawładnęła ludzkimi sercami.  Jeśli 
szukamy momentu, w którym Bóg dotyka ludzkiego serca z taką czuło-
ścią, otaczając je swoim miłosierdziem i przebaczeniem, zdecydowanie 
będzie nim Sakrament Pojednania. W tej chwili uścisk Ojca, który wy-
chodzi nam na spotkanie, wita nas ponownie jako swoje dzieci. Łaska 
jest potężniejsza niż nasz opór, ponieważ miłość zwycięża wszystko. 
Łaska zawsze idzie przed nami, przygotowuje nam drogę, przyjmuje 
twarz miłosierdzia w akcie pojednania i przebaczenia. Potrzebujemy 
odkryć na nowo centralne miejsce Sakramentu Pokuty w chrześcijańskim 
życiu. Faktycznie, jak mówi papież Franciszek: „Zatem w modlitwie 
Kościoła odniesienie do miłosierdzia nie tylko nie ma jedynie charakteru 
pouczenia, ale jest wysoce sprawcze, to znaczy, że gdy wypowiadamy 
je z wiarą, jest nam ono udzielane. Kiedy je wyznajemy jako żywe 
i realne, rzeczywiście nas przemienia”. (MeM, 5).

Ale nie jesteśmy tylko odbiorcami tego daru. W pewnym sensie 
stajemy się głosicielami tego miłosierdzia, gdy opuszczając konfesjo-
nał, niesiemy w sobie zapach czułości Ojca, roztaczając go wokół jak 
kwitnący ogród. Przebaczenie i miłosierdzie to największe dary, jakie 
człowiek może dostać od Boga; nie możemy pozwolić, by przyga-
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sły w naszych sercach, w których zabraknie dla nich miejsca. Nasze 
świadectwo otwartości i gościnności dla innych może pomóc im do-
świadczyć miłości Boga. Konfesjonał jest początkiem nowej podróży, 
w której każdy odnajduje najlepszą dla siebie ścieżkę. Nie można 
nalać z próżnego – dopiero otrzymując miłosierdzie od Boga, mamy 
siłę być z innymi i dla innych. Tak hojnie jest dana miłość Boga, która 
przelewa się przez nasze serca.

Jednak skala tego daru może sprawić, że poczujemy się niegodni, 
może popchnąć nas do zgaszenia w sobie pragnienia spotkania z Bo-
giem. W ostatnim Liście Apostolskim, Patris corde (PaC), znalazło się 
zdanie, które daje radość i nadzieję pokazując jak Bóg nie przyjmuje tylko 
naszych dobrych stron, ale sięga do słabości w swoich nieprzeniknio-
nych dziełach. Więc jeśli „Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość 
z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa 
ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania 
tego, co w nas kruche. (...) Jedynie czułość uchroni nas od dzieła 
oskarżyciela (por. Ap 12, 10). Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym 
miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie Pojednania, doświadczając 
prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet Zły może powiedzieć nam 
prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda, która 
pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, 
wspiera, przebacza nam (PaC, 2) .

Przyjmijmy serdeczne wezwanie św. Pawła, które Kościół powta-
rza za nim: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”  
(2 Kor. 5, 20). Chcemy się dziś pojednać z Bogiem, przyjąć zapro-
szenie i doświadczyć, jak wielka jest Jego miłość. Nie poddawajmy 
się naszym słabościom, nie bójmy się niepowodzeń i nietrwałości, 
z jakimi zmagamy się w drodze wiary, ponieważ „posiadanie wiary 
w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez 
nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród 
życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu steru naszej łodzi. 
Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma 
szersze spojrzenie.” (PaC, 2).



24

ODPUSZCZA
i LECZY

1



25

ODPUSZCZA
i LECZY

1

JAK WYZNAĆ 
GRZECHY?

Gdy podejdziesz do konfesjonału, kapłan powita cię i zachęci, 
przypominając o obecności Boga. Razem wykonacie znak krzyża, 
mówiąc: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Kapłan zachęci cię do zaufania Bogu, tymi lub podobnymi sło-
wami: Pan Jezus, który przyszedł, by nawrócić grzeszników, 
przygarnia Cię z radością.

Zaufaj mu. 
Kapłan przeczyta lub wyrecytuje z pamięci jakiś fragment Słowa 

Bożego, przez które przemawia Boże miłosierdzie i zaproszenie 
do pojednania.

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, 
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani 
od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego 

zostaliśmy usprawiedliwieni.
Łk 5, 8-9

Teraz możesz wyznać swoje grzechy. W razie potrzeby kapłan 
spróbuje Ci pomóc, zadając pytania lub udzielając rad. Zachęci Cię 
do okazania skruchy, taką lub podobną modlitwą:

 Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;
 Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! 

Łk 15, 18; 18, 13
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Kapłan wyciągnie ręce (może być tylko prawa) nad głową penitenta 
i powie: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą 
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha 
Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia 
i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Odpowiedz: Amen.

Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan kontynuuje: Wysławiajmy 
Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz: Bo Jego miłosierdzia trwa na wieki.

Kapłan cię posyła mówiąc: Pan ci wybaczył twoje grzechy.  
Idź w pokoju.

Modlitwa penitenta

Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków.

Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin,
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości

ze względu na dobroć Twą, Panie! 
Ps 25, 6-7
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CO ROBIĆ 
PO SPOWIEDZI?

Myślisz: czasy są złe, czasy są ciężkie, czasy są trudne. 
Żyj dobrze, a to się zmieni.

św. Ambroży

Błogosławieństwa zawierają «dowód tożsamości» chrześcijanina — 
to jest nasz dowód tożsamości — bo opisują oblicze samego Jezusa, 
Jego styl życia (...). Błogosławieństwa prowadzą cię do radości, zawsze; 
są drogą do osiągnięcia radości. Dobrze nam dziś zrobi sięgnięcie do 
Ewangelii Mateusza, rozdział piąty, wersety od pierwszego do jedena-
stego i przeczytanie Błogosławieństw, by zrozumieć tę piękną drogę, 
pewną drogę do szczęścia, którą wskazuje nam Pan.

papież Franciszek
Audiencja generalna, 29 stycznia 2020 roku
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Życie carlOtty NObile

Rzym, 20 grudnia 1988 roku – Benewent, 16 czerwca 2013 roku

Była włoską historyczką sztuki, skrzypaczką, pisarką i blogerką.

Wszechstronna osobowość artystki i uczonej, jednej z najbardziej 
cenionych młodych włoskich skrzypaczek w swoim czasie.

W październiku 2011 roku, w wieku 22 lat, został u niej zdiagno-
zowany czerniak. Jej początkową reakcją jest złość na to, co wydaje 
się być irracjonalnym i niesprawiedliwym błędem losu, w obliczu 
życia zawsze poświęconego nauce i samodyscyplinie. Jednak po kilku 
tygodniach, jak sama Carlotta zwierzyła się swoim bliskim, jej stan 
umysłu odchodzi od gniewnego pytania „Dlaczego ja?” do „Dlaczego 
nie ja?!”, gdy zaczęła dostrzegać cierpienie innych, zwłaszcza małych 
dzieci, dotkniętych tą samą chorobą. 

Podjęła zaproponowane leczenie i przeszła szereg operacji, 
wciąż kontynuując muzyczną i artystyczną karierę, często wybierając 
między szpitalem a koncertem.  Sandro Cappelletto mówił o niej  
w La Stampa: «Im bardziej wyczerpujące przechodzi zabiegi, im bardziej 
bezlitosne dostaje diagnozy, tym bardziej jej muzyka staje się walką  
z przeznaczeniem, odbiciem jej życia – i nigdy nie traci na jakości»,  
W kwietniu 2012 zakłada na Facebooku stronę Il Cancro E Poi_ (Rak, 
a później…), zaś w sierpniu portal ilcancroepoi.com. Anonimowo, po-
nieważ, jak napisała do przyjaciela sześć miesięcy przed śmiercią: «Nie 
znoszę, gdy ludzie się nade mną litują, nienawidzę, gdy postrzegają 
mnie jako słabą; nigdy jeszcze nie czułam się tak silna. Mogę żyć sto 
lat lub tylko dziesięć, ale kocham swoje życie bardziej, niż kiedykol-
wiek je kochałam. Nie chcę, żeby rak mnie powstrzymał. W żadnej 
sferze. Chcę, żeby to doświadczenie pozwoliło mi wzrosnąć, żeby 
mnie uformowało». Chciała tym wyrazić swoją artystyczną, ale też 
zwyczajnie ludzką potrzebę, żeby dotrzeć do tych, którzy szukają słów 
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pocieszenia («Uwielbiam nawiązywać kontakty – pisze - Robiłam to, odkąd 
skończyłam cztery lata, grając na skrzypcach, teraz zaczęłam robić to za 
pomocą słów».) Swoim działaniem tchnęła życie we wspólnotę tysięcy 
ludzi, tak jak ona naznaczonych fizycznym bólem i kruchością, którzy 
odnajdują siebie w jej przemyśleniach i refleksjach, otrzymując przez nie 
wsparcie i pomoc. Sposób, w jaki “odczytała” swoją chorobę jest inny 
niż to, co zwykle spotyka się w sieci. To mniej skupienia na objawach 
i zabiegach, a raczej zajrzenie w głąb siebie. Chłodna i szczera analiza 
zmian i reakcji, jakie tak dramatyczna choroba wywołuje w psychice 
tych, którzy muszą się z nią zmierzyć.

«Nie wiem już nawet ile centymetrów blizn pooperacyjnych noszę 
na sobie. Ale kocham je wszystkie, każdą z osobna, każdy centymetr 
wyryty w mojej skórze, która nigdy się już nie zagoi. Te blizny to 
miejsca, z których wyrosną mi skrzydła.»

Carlotta Nobile, Il Cancro E Poi_ 

Od dzieciństwa Carlotta była złożoną osobowością, wieloaspek-
tową i trudną. Słowa, które po sobie zostawiła, ujawniają dramatyczny 
przebieg jej życia; jej niesamowita, choć krótka podróż zdominowana 
w ostatnich latach przez chorobę, pozwoliła jej zapanować nad we-
wnętrznymi rozdarciami i odnaleźć swoją drogę do Światła. Potrzeba 
odwagi do zmierzenia się ze śmiercią była dla niej z początku kon-
struktem “laickim”, ukształtowanym przez wykształcenie i kulturę. 
Później dopiero – trzy miesiące przed śmiercią – niespodziewanie 
przerodziła się w religijne odrodzenie, z całkowitym oddaniem się 
wierze, tak długo poszukiwanej na próżno. Przed marcem 2013 roku 
jej religijność była wciąż ledwie zarysowana, karmiona podstawami 
doktryny przez rodzinę, ale wciąż nierozwinięta i ukryta. Nieraz się 
zdarza, że 24-letnia kobieta – szczególnie artystka i miłośniczka sztuki 
– kieruje swoją duchowość do Absolutu bez wchodzenia w szczegóły, 
bez zadawania zbyt wielu pytań. Jej matka martwiła się tym brakiem 
religijnej głębi; jest pewna, że gdyby Carlotta zwróciła się ku wierze 
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z pełnym oddaniem, odnalazłaby spokój i siłę, by stoczyć swoją wal-
kę. Od czwartego marca Carlotta – nagle, po przebudzeniu się ze 
śpiączki – otrzymała dar wiary; silnej i niezachwianej wiary w Jezusa 
Chrystusa, oraz posłuszeństwa Świętemu Kościołowi. Zyskała zdolność 
powierzenia Mu swoich trudów i cierpień. To było jak nagroda za lata 
zmagań z okrutnym losem, które przetrwała z odwagą i godnością, 
zawsze gotowa otworzyć się na innych, w każdych okolicznościach 
ofiarować uśmiech, miłość, nadzieję i zaufanie. Jakby za podniesienie 
tego krzyża, z początku rozumianego “po świecku”, spłynęło na nią 
błogosławieństwo, radość wysublimowana z cierpienia. Ta „radość 
wysublimowana z cierpienia” towarzyszyć jej będzie aż do końca, 
przez te trzy i pół miesiąca, które jej jeszcze pozostały.

O tym doświadczeniu pisała na swoim blogu w poście, który miał 
być ostatnim w jej życiu:

«Moja dusza jest uzdrowiona. Natychmiast, w jednym, zwyczajnym 
dniu, gdy wybudziłam się ze śpiączki. Otworzyłam oczy i byłam inną 
osobą. Wydarzył się cud.»

I dalej:

«W momencie, gdy zrozumiesz, że to właśnie rak ULECZYŁ 
TWOJĄ DUSZĘ, przywrócił ład w twoim życiu, odrodził cię do wiary, 
nadziei, zaufania, porzucenia tego, co zbędne, pozwolił ci być tym, kim 
całe życie chciałaś być i nigdy nie zdołałaś: kobietą pełną POKOJU. 
Kiedy zrozumiesz, że to rak pozwolił ci kochać siebie bezwarunkowo,  
z wszystkimi twoimi mocnymi i słabymi stronami, cieszyć się każdą 
chwilą, smakować każdy moment, każdy zapach, dotyk, słowo, czułość, 
każdy najdrobniejszy wycinek nieskończoności, zamknięty w zwyczaj-
nym teraz. Zrozumiesz, że to był rak, który swoją uciążliwością, agresją  
i brutalnością nareszcie doprowadził cię do ŚWIATŁA.» 

Carlotta Nobile, Il Cancro E Poi_, 5 kwietnia 2013 roku
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Do swojej matki pisała: «Jest w tym coś więcej. Wszystko ma 
znaczenie i jestem dumna, że mogłam dorosnąć to tego, by tak to 
przeżyć. Jak cudownie jest odzyskać wiarę! Jak mogłam dotąd bez niej 
żyć? Co za marne, suche życie bez wiary! Bez zaufania i oddania się 
Bogu! Chciałabym pojechać do Medjugorje tego lata. Różaniec to też 
wspaniała rzecz, nawet gdy jest ciemno mogę obracać go w palcach 
i modlić się godzinami. Daje mi taki wewnętrzny spokój… Żadnych 
słów! Jestem NARESZCIE zdrowa i w takim stanie, jakiego nie czułam 
od dwóch lat, tam W ŚRODKU, wewnątrz mojej duszy!!! Wszystko 
będzie dobrze, ponieważ jesteśmy w Jego rękach, a w rękach Boga 
wszystko się układa. Ten spokój jest taki cudowny!» 

Jej duchowość była głęboko zainspirowana nauczaniem papieża 
Franciszka i jego zaproszeniem do niesienia z radością krzyża, jakie 
skierował do młodych ludzi (homilia z 24 marca 2013 roku). W Wielki 
Piątek 2013 roku Carlotta, chcąc się wyspowiadać, szukała kościoła 
w centrum Rzymu, który byłby otwarty w godzinach lunchu. Jedyny, 
jaki znalazła, to kościół św. Jakuba „in Augusta”, przy via del Corso 
Spotkała księdza z tej parafii, ojca Giuseppe Trappolini, któremu 
opowiedziała swoją historię – jak wspominał o. Giuseppe – „płacząc 
z radości”. Opowiedziała o swojej walce z rakiem i spokoju, jaki na 
nią spadł, gdy usłyszała słowa Franciszka. To, co uderzyło kapłana, 
to że inny ksiądz z tej parafii był poprzedniego dnia na spotkaniu  
z papieżem, podczas którego Ojciec Święty zachęcił, by pozostawić 
kościoły otwarte cały dzień w Wielki Piątek dla każdego, kto chciał-
by się wyspowiadać. O. Trappolini opowiedział papieżowi historię 
Carlotty w liście, w wyniku czego papież zadzwonił do parafii, by 
zapewnić ją o swojej modlitwie. „Ta dziewczyna daje mi odwagę” 
powiedział. W tym dokładnie momencie Carlotta kolejny raz zapadła 
w śpiączkę w szpitalu w Carrarze. Gdy odzyskała świadomość, miała 
widzenie Trójcy Świętej: leżąc na łóżku w szpitalnym pokoju, ujrzała 
świetlisty Trójkąt na ścianie.
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Szczęśliwa, napisała do papieża:

«Drogi papieżu Franciszku. Zmieniłeś moje życie.
Mam ten zaszczyt i szczęście, by nosić krzyż 24 godziny na dobę.
Wiem, że rak uleczył moją duszę, rozplątując całą moją wewnętrzną 
gmatwaninę i dając mi wiarę, zufanie, Odrzucenie tego, co zbędne oraz 
wewnętrzny pokój w najtrudniejszych chwilach mojej choroby. Ufam 
Panu i mimo trudów mojej podróży zawsze dostrzegam Jego pomoc.

Drogi papieżu Franciszku. Zmieniłeś moje życie.
Chcę Ci zaoferować modlitwę. Mam ogromne pragnienie, żeby Cię 
poznać i choćby przez kilka minut modlić się do Naszego Ojca razem 
z Tobą!
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” i „zachowaj nas od 
złego”. Amen.
Zawierzyłam to moje marzenie o. Giuseppe i ufam, że Bóg je spełni!
Módl się za mnie, Ojcze Święty. Ja modlę się za Ciebie codziennie.
Carlotta»

Carlotta Nobile, List do papieża Franciszka, 12 kwietnia 2013 roku

Dzięki staraniom o. Trappolini, marzenie o spotkaniu z papieżem 
zaczęło przybierać realne kształty. Jednak w maju 2013 roku jej stan 
pogorszył się na tyle, że musiała wrócić do Benewento. Ostatnie trzy 
miesiące, najbardziej bolesne, spędziła w rodzinnym domu, poświęcając 
czas na modlitwę, paradoksalnie czując się pełna zaufania, akceptacji  
i wdzięczności do Boga, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Pomimo niewyobrażalnego bólu, przerzutów i ran, które coraz 
bardziej dręczyły jej ciało, Carlotta pozostała w stanie łaski, wdzięcz-
ności i spokoju, nie narzekając, zawsze pogrążona w modlitwie, 
szczególnie „Ojcze Nasz” i na różańcu. Kapucyn, ojciec Giampiero 
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Canelli, wysłuchał jej ostatniej spowiedzi. «To było niemal tak, jakby 
ona mnie pocieszała!», powiedział. Na początku lipca Carlotta mówiła 
do swojego brata: «Zyskałam Wiarę; nie tę w litanie i takie rzeczy, ale 
tę, która polega na pełnym zaufaniu do Ojca».

W tych dniach zobaczyła scenę, której nie mogła zrozumieć ani 
wyrazić, tak, że jej rodzice wzięli to za sen: «Byliście tu. Was tu nie było. 
Ciebie też nie, tak, ciebie» mówiła do ludzi, którzy przychodzili się nią 
zaopiekować. Kilka dni później, byli obecni lub nieobecni, dokładnie 
tak, jak przewidziała. 14 lipca powiedziała rodzicom «To już koniec!», 
ale pozostała uśmiechnięta i wdzięczna Bogu.

Ostatniej nocy, z 14 na 15 lipca 2013 roku, jej ojciec obudził się, 
słysząc słowa Carlotty, powtarzane szeptem, spokojnym tonem,  
w kierunku sufitu:

«Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie.»

Następnego dnia, kilka godzin przed śmiercią, z wysiłkiem powi-
tała najbliższych po raz ostatni: «Moich trzech wspaniałych mężczyzn: 
tata, Fanfy i Matteo. Moja kochana mama. Czego jeszcze mogłabym 
pragnąć?! Jestem taka szczęśliwa.»

Bo dwóch latach walki, Carlotta zmarła w wieku 24 lat, 16 lipca 
2013 roku, w dniu Naszej Pani z Góry Karmel. 

https://www.carlottanobile.it/
http://www.synod.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/carlotta-nobili--il-vio-
lino--la-malattia--e-limmensa-gioia-per-l.html
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WSTĘP
DO CELEBRACJI

«Adoracja jest w gruncie rzeczy objęciem Jezusa, 
w którym mówię Mu: 

„Jestem Twój, proszę Cię, zostań ze mną na zawsze.”»

Benedykt XVI
Katechetyczne i modlitewne spotkanie z dziećmi przystępującymi 

do Pierwszej Komunii,15 października 2005

OgólNe wprOwadzeNie

Czuwanie ma miejsce podczas inicjatywy „24 godzin dla Pana”  
i ma fundamentalne znaczenie, ponieważ jest cechą szczególną całego 
wydarzenia. Dobrze będzie, jeśli Najświętszy Sakrament pozostanie 
wystawiony w trakcie Czuwania, podczas gdy jeden lub więcej księży 
będzie dostępnych dla chcących przystąpić do Sakramentu Pojednania.

Motywem przewodnim tego Czuwania są słowa Psalmu „On 
odpuszcza wszystkie twoje winy” (Ps 103, 3), podkreślające gotowość 
Boga do przebaczenia każdego ludzkiego odstępstwa. Cały psalm jest 
modlitwą Dawida, hymnem pochwalnym na cześć dobroci i miłości 
Boga. Tekst skłania do wielu różnych interpretacji. My skupimy się na 
dwóch aspektach. Pierwszy podkreśla związek między czystym za-
chwytem nad Bożą łaskawością (Błogosław, duszo moja, Pana) a Jego 
wybaczeniem (On odpuszcza wszystkie twoje winy). Kiedy człowiek 
wychwala Boga, rozpoznaje Go jako źródło łaski. Dawid wznosił swoje 
hymny, ponieważ doświadczył łaski przebaczenia. Drugi aspekt ukazuje 
miłosierdzie Boga, które obejmuje zarówno historię całej ludzkości, 
jak i życie poszczególnych osób.
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„24 godziny dla Pana” są ściśle związane z kalendarzem liturgicznym, 
to znaczy z czwartą niedzielą Wielkiego Postu. Radość przenikająca 
świętowanie tej niedzieli, nazywanej „Leatare”, bierze się z osobistego 
nawrócenia, z pojednania z Bogiem i uzyskania łaski Sakramentu Po-
kuty. Niedzielne czytania (2 Krn 36, 14-16, 19-23; Ps 136; Ef 2, 4-10; 
Jn 3, 14-21) pokazują, między innymi, jak łaska Boga działa w historii 
pomimo ludzkich grzechów. Zauważamy, że Bóg bogaty w miłosierdzie 
interweniuje zawsze, żeby ocalić człowieka, nawet jeśli to człowiek jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za swoją porażkę wobec zła. Wydarze-
nie zawsze jest organizowane w dni poprzedzające czwartą niedzielę 
Wielkiego Postu, aby dać wierzącym okazję do oswobodzenia się  
z grzechu i przygotowania na nadchodzącą Wielkanoc.

W trakcie „24 godzin dla Pana” należy podkreślić tematy, które 
zostały tutaj wymienione. Szczegółowy plan i wybór motywów oraz 
fragmentów Biblii jest zawsze pozostawiony do decyzji kapłanów  
i organizatorów, którzy – w różnych częściach świata, szczególnie  
w czasie pandemii – lepiej znają potrzeby powierzonych im wiernych.

W poprzednich latach wydarzenie zwykle przyjmowało trzy formy:

 1. W małych wspólnotach, jak szpitale lub parafie z niewielką 
liczbą wiernych. W tym przypadku całe wydarzenie odby-
wa się w piątkowy wieczór. Zaczyna się od nabożeństwa 
pokutnego, następnie może być wystawiony Najświętszy 
Sakrament z cichą adoracją lub adoracją poprowadzoną przez 
grupę modlitewną (zgodnie z potrzebami i możliwościami 
wspólnoty). Każdy jest zaproszony do Sakramentu pojednania 
z Bogiem. 

 2. W większych parafiach (szczególnie miejskich), regionach 
(i/lub wikariatach generalnych/dekanatach), lub tam, gdzie 
wydarzenie jest organizowane przez kilka parafii/wspól-
not. Najwłaściwiej byłoby zacząć w piątek Mszą Świętą lub 
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Liturgią Słowa. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu, 
animowana przez różne grupy lub wspólnoty. Organizato-
rzy powinni zaplanować cały przebieg adoracji i jej trwania,  
w taki sposób, by zapewnić wiernym możliwość skorzystania 
ze spowiedzi.

 
 3. W kościołach katedralnych, bazylikach, sanktuariach, lub 

miejscach kultu i życia religijnego szczególnie ważnych dla 
lokalnego Kościoła, wybranych przez Biskupów lub innych 
odpowiedzialnych za to ludzi. Wydarzenie powinno być 
zorganizowane z namysłem, z podkreśleniem uniwersalności 
Kościoła, który wspólnie celebruje na całym świecie. Kościół 
powinien pozostać otwarty całą noc, z adoracją animowaną 
przez różne grupy, wspólnoty i środowiska. Jest wskazane, 
żeby Ordynariusze i Biskupi byli obecni przynajmniej na 
rozpoczęciu i zakończeniu wydarzenia; powinni być także 
gotowi udzielać Sakramentu Pojednania. Przynajmniej jeden 
kapłan powinien być w każdej chwili dostępny, żeby wysłuchać 
spowiedzi.

Gdy tylko jest to możliwe, grupa specjalnie przygotowanych  
i przeszkolonych wiernych mogłaby zapraszać ludzi przechodzących 
przed kościołem do wejścia do środka i wzięcia udziału w wydarzeniu 
(szczególnie jeśli kościół jest w centrum miasta, miejscu turystycznym, 
tam, gdzie pojawia się wielu ludzi). Proste zaproszenie, słowa powitania, 
wyjaśnienie celu wydarzenia, często stają się zaczątkiem poważnej 
rozmowy, prawdziwego momentu ewangelizacji. Zdarza się, że świec-
cy wierni, szczególnie działający w rozmaitych grupach modlitewnych  
i wspólnotach okazują się nieocenioną pomocą w przygotowaniu do 
spowiedzi poprzez zwyczajną rozmowę. Szczególnie dla ludzi, którzy 
od dawna nie uczęszczali do kościoła i mogą czuć się niekomfortowo 
podchodząc  od razu do księdza.
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Pieśni mogą zostać wybrane tak, by najlepiej pasowały do sytuacji. 
Żeby zapewnić powtarzający się motyw zaczerpnięty z biblijnych 
tekstów, można przygotować rozważania lub świadectwa, zależnie 
od potrzeb i możliwości wspólnoty.

przeprOwadzeNie czuwaNia w czasie paNdemii

 Pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2 wciąż nakłada 
ograniczenia, które dotykają naszej inicjatywy, jak również indywidu-
alnego dostępu do Sakramentu Pojednania.

1. W przypadku całkowitego odcięcia od sakramentów w czasie 
pandemii głoszenie Dobrej Nowiny staje się jeszcze istotniejsze. Ta 
inicjatywa może być dobrą okazją, by przywrócić pokój i zaufanie 
chrześcijańskim wspólnotom. Szczególnie ważna staje się rola kape-
lanów w szpitalach, klinikach, domach opieki i innych publicznych lub 
prywatnych ośrodkach zdrowia, gdzie mogą przynieść przebaczenie 
i pokój tym, którzy najbardziej są narażeni na ryzyko niesione przez 
pandemię.

Musimy przypominać wierzącym, że Kościół daje możliwość odpusz-
czenia grzechów nawet wtedy, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie 
Sakramentu Pojednania. Jak wyjaśnia papież Franciszek: „wiem, że wielu 
z Was szuka okazji do spowiedzi i pojednania z Bogiem przed zbliżającą 
się Wielkanocą. Jednak wielu z was natrafia na problem: ‘Ojcze, jak 
mam spotkać się z kapłanem, spowiednikiem, skoro nie wolno nam 
nawet wychodzić z domu? Chcę się pogodzić z Bogiem, wrócić w jego 
objęcia… Jak mam to zrobić, jeśli nie znajdę księdza?’ Możesz zrobić 
to, co zaleca Katechizm. To proste: możesz zwrócić się bezpośrednio 
do Boga, Twojego Ojca, wyznać Mu prawdę: ‘Panie, zrobiłem to, 
to i to… Wybacz mi’. Poproś o przebaczenie całym swoim sercem,  
w akcie skruchy, obiecaj ‘pójdę do spowiedzi, gdy będzie taka możliwość, 
ale przebacz mi teraz. Natychmiast wrócisz do stanu łaski.” (papież 
Franciszek, Homilia u św. Marty, 20 marca 2020 roku) 
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Pod punktem 1452 w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 
„Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest 
nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem z miłości” (contritio). Taki żal 
odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grze-
chów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia 
do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”

W niektórych miejscach, mimo zakazu publicznych nabożeństw, 
kapłan może błogosławić ludzi na terenie swojej parafii, pozostając  
w domu. Tam, gdzie to możliwe, Czuwanie może być transmitowane, 
żeby pomóc ludziom przygotować się do osiągnięcia żalu doskonałego 
i przyszłej spowiedzi, gdy ograniczenia zostaną zniesione. Pandemia 
nigdy nie może oznaczać zamknięcia się Kościoła na wiernych.

2.  W większości regionów zmagających się z pandemią, wierni mają 
dostęp do sakramentów w kościołach, chociaż obarczony pewnymi 
restrykcjami i limitem zgromadzonych osób. W zgodzie z decyzjami 
podjętymi przez lokalnego biskupa i obowiązującymi regulacjami sa-
nitarnymi, wiernych można zapraszać do kościoła o różnym czasie. 
Żeby ułatwić podział i zachować odpowiedni dystans w kościele, 
wiernych można zapraszać na różne godziny, w zależności od miejsca 
zamieszkania (sąsiedztwo, wieś, itd.) lub wieku. Cała inicjatywa może 
trwać dłużej niż jeden dzień, co pozwoli ludziom na przeżycie adoracji 
w ciszy i łatwy dostęp do spowiednika.

Miejsce do spowiedzi również powinno być przygotowane zgodnie 
z wytycznymi sanitarnymi. W ostatnich miesiącach kapłani wypraco-
wali szereg rozwiązań, z których chcemy podkreślić dwa. Pierwsze 
to przygotowanie miejsca (pokoju, zakrystii, itp.), gdzie kapłan może 
wysłuchać spowiedzi, bez ryzyka naruszenia prywatności i przepisów 
dotyczących zachowania dystansu. Drugie rozwiązanie to przygotowanie 
konfesjonału tak, że penitenci będą oddzieleni od spowiednika plastiko-
wą szybą lub błoną (które muszą być wymieniane lub dezynfekowane 
po każdej spowiedzi), lub innym materiałem spełniającym to zadanie.
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POCZĄTEK 
CZUWANIA

liturgia pOKuty

Podczas gdy prezbiter i ministranci zbliżają się do prezbiterium, lud 
wykonuje hymn lub inną odpowiednią pieśń

POZDROWIENIE

C: W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego.

R: Amen.

C: Miłosierdzie i pokój niech będą z wami wszystkimi.

R: I z duchem twoim.

C: Bracia i Siostry, dziś słyszymy słowa Dawida w jednym z jego 
Psalmów: „On odpuszcza wszystkie twoje winy”. Jak pełne pociechy 
są te słowa! Pewność i pełnia przebaczenia jest zapewniona każdemu 
z nas! Faktycznie, tylko od nas zależy, czy chcemy się zwrócić do Boga 
i prosić o miłosierdzie nad nami. Dziś także obejmujemy w wierze 
ludzi, którzy są daleko od Kościoła i tych wszystkich, którzy nie mogą 
przyjść i modlić się z nami; tak więc w ciągu następnych kilku godzin 
przeznaczonych w szczególny sposób na pojednanie, oni także mogą 
znaleźć przebaczenie i pokój.

Wszyscy trwają przez chwilę w cichej modlitwie

C: Panie, nasz Boże, prawdziwe światło naszego sumienia, otwórz 
bramy swego miłosierdzia, przywołaj nas do siebie siłą i czułością swojej 
miłości, rozbij zatwardziałość naszej pychy i stwórz w nas nowe ser-
ce. Prosimy o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz  
i królujesz na wieki wieków. Amen.
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LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie: Kp l9, 1-2, 17-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej społeczności synów Izraela 
i powiedz im: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. 
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał 
bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz mściwy, 
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał 
bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”».

L: Oto słowo Boże.

R: Bogu niech będą dzięki.

Psalm Responsoryjny: Ps 103 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie zapamiętuje się w sporze, * 
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nie płonie gniewem na wieki. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów*
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Refren.

Aklamacja przed Ewangelią: 1 Jn, 2, 5

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA: Mt 5, 38-48

C: Pan z wami.

R: I z duchem twoim.

C: Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

R: Chwała Tobie, Panie.

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto ude-
rzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawo-
wać się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi,  
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i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że 
powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie 
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czy-
nią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

C: Oto słowo Pańskie.

R: Chwała Tobie, Chryste.

SPOWIEDŹ OGÓLNA

Po chwila milczenia na refleksję, która następuje po homilii cele-
brans mówi:

W dniu, w którym świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią, jesteśmy wezwani, by umrzeć dla grzechu, a powstać do 
nowego życia. 

C: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu 

R. i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka 
wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich 
Aniołów i świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana 
Boga naszego.

C: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy 
nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

R: Amen.
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MODLITWA PAŃSKA

Wszyscy wstają

C: Spełniając przykazanie Zbawiciela, poddani Bożej nauce, ośmie-
lamy się mówić:

 R: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

ZNAK POKOJU

O ile powalają przepisy sanitarne celebrans mówi:

C: Ufając słowom Jezusa, z sercem pragnącym otrzymać łaskę 
przebaczenia, przekażmy sobie znak pokoju.

Wszyscy przekazują sobie znak pokoju

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna 
adoracja,  która potrwa do końca „24 godzin dla Pana”.

Czas na spowiedź indywidualną.

Na koniec Czuwania udzielane jest uroczyste błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. W niektórych miejscach, zwłaszcza tam, 
gdzie inicjatywa „24 godziny dla Pana” odbywa się w sposób uroczysty 
i kończy się w sobotni wieczór, można sprawować wieczorną Mszę 
św. z IV Niedzieli Wielkiego Postu lub Pierwsze Nieszpory.
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celebracJa wigilii

Niniejszy tekst jest propozycją, która powinna być dostosowana do 
lokalnych tradycji. Podczas Wigilii, zawsze w posłuszeństwie wobec decyzji 
Biskupa miejsca, konieczne jest zastosowanie wprowadzonych obostrzeń 
epidemiologicznych. Biorąc pod uwagę czas trwania czuwania, liczbę 
uczestników, możliwości organizacyjne oraz inne czynniki, Adoracja Eu-
charystyczna może odbywać się na zmianę, wraz ze zmianą tematu po 
każdej godzinie. Podczas celebracji nie może zabraknąć cichej modlitwy 
przed Najświętszym Sakramentem.

SCHEMAT GODZINY CZUWANIA

Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, po chwili ciszy 
grupa muzyczna wykonuje pieśń. Następnie zostaje odczytany frag-
ment z Pisma Świętego:

Wysłuchajmy słów Psalmu 103

1 Dawidowy.
 Błogosław, duszo moja, Pana, 
 i całe moje wnętrze - święte imię Jego!
2  Błogosław, duszo moja, Pana,
 i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
3  On odpuszcza wszystkie twoje winy,
 On leczy wszystkie twe niemoce,
4  On życie twoje wybawia od zguby,
 On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
5  On twoje dni nasyca dobrami
 odnawia się młodość twoja jak orła.
6  Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
 bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
7  Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
 dzieła swoje synom Izraela.
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8  Miłosierny jest Pan i łaskawy,
 nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
9  Nie wiedzie sporu do końca
 i nie płonie gniewem na wieki.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów
 ani według win naszych nam nie odpłaca.
11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
 tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
12 Jak jest odległy wschód od zachodu,
 tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
13 Jak się lituje ojciec nad synami,
 tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
14 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
 pamięta, że jesteśmy prochem.
15 Dni człowieka są jak trawa;
 kwitnie jak kwiat na polu.
16 ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
 i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
17 A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
 a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
18 nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
 i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.
19 Pan w niebie tron swój ustawił,
 a swoim panowaniem obejmuje wszechświat6.
20 Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
 pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
 <by słuchać głosu Jego słowa>.
21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
 słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
22 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
 na każdym miejscu Jego panowania:
 błogosław, duszo moja, Pana
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Chwila ciszy.

ŚWIADECTWO / MEDYTACJA

Następnie proponuje się świadectwo nawrócenia. Świadectwo to 
może być wypowiedziane przez osobę pragnącą podzielić się tym, jak 
Pan dotknął jej serce łaską przebaczenia, lub przeczytać je (na przykład 
świadectwo Joe Eszterhasa, które można znaleźć w tych materiałach). 
Jeśli nie ma możliwości przedstawienia świadectwa, można zapropo-
nować następujący tekst do medytacji:

 Komentarz do Psalmu 103, Św. Augustyna 
„Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego 

dobrodziejstwach!” (w. 2). Ale dobrodziejstwa Pana nie mogą być 
przez twymi oczyma, chyba że grzechy są przed twymi oczyma. Nie 
pozwól, aby twoje oczy miały upodobanie w grzechach minionych ale 
niech żal za grzechy będzie przed twymi oczyma: od ciebie żal, od 
Boga – przebaczenie. Bóg tak ci czyn dobro, że możesz mówić: „Jak 
się Panu odpłacę za Jego dobrodziejstwo?”. Tak uważali męczennicy 
(których święto dziś obchodzimy) i wszyscy święci, którzy gardzili tym 
życiem. Tak jak słyszałeś w liście św. Jana, że oddanie życie za braci, to 
doskonała miłość. Jak nasz Pan mówi: „ Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Święci, którzy 
gardzą własnym życiem tutaj, mogą je odzyskać tam, idąc za słowami 
naszego Pana, który powiedział: „Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, 
a kto traci swoje życie z Mego powodu, zachowa je na życie wieczne.” 
… „Nie zapominajcie” mówi „o wszystkich Jego dobrodziejstwach”: 
nie „nagrodach” lecz „dobrodziejstwach”. Bo coś innego się należało, 
a co innego zostało zapłacone. Stąd i te słowa: „Jak – pyta Dawid 
–odpłacę się Panu za wszystko co mi wyświadczył?”. Ty odpłaciłeś 
złem za dobro; On odpłacił dobrem za zło. Jak się człowiecze odpła-
ciłeś swojemu Bogu złem za dobro? Ty, który kiedyś byłeś bluźniercą  
i prześladowcą, i krzywdzicielem, odpłacałeś bluźnierstwem. Za jakie 
dobre rzeczy? Po pierwsze za to, że istniejesz. Ale kamień też istnieje. 



51

ODPUSZCZA
i LECZY

2

Następnie, że żyjesz, ale bydlę też żyje. Jak się Panu wypłacasz za 
to, że cię stworzył na swój obraz i podobieństwo, ponad wszelkim 
bydlęciem i ptactwem powietrznym? Nie szukaj, jak się Mu odpłacić: 
oddaj Mu Jego własny obraz, On nie potrzebuje więcej, On żąda 
swojej własnej monety.

Jednakże, zamiast czynić dziękczynienie i być uległym, okazywać 
cześć i ducha pobożności, to jest, za to wszystko dobro, które zawdzię-
czasz swemu Bogu, za wszystko dobro, które – jak wyżej powiedziałem 
– otrzymałeś, ty odpłaciłeś zniewagą bluźnierstwa. A zatem co Bóg 
zrobi? Po wyznaniu winy, mówi: przebaczam ci. On także ci odpłaci, 
ale nie tym, co ty Mu ofiarowujesz: jako odpłatę płacisz Mu złem za 
dobro; ale On daje ci dobro za zło. 

Po świadectwie / medytacji następuje śpiew, a po nim chwila ci-
chej modlitwy. Następnie można rozpocząć modlitwę wstawienniczą 
całego zgromadzenia.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY

Najświętsza Dziewico, Matko Jezusa i nasza Matko, wraz z Józefem, 
swoim mężem, uwielbiałaś Syna Bożego, który stał się człowiekiem  
w noc Jego narodzin, i przez wiele innych nocy w Betlejem i Nazare-
cie, gdy czuwałaś nad Jego snem. Możesz być wzorem czuwających 
w nocy na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Niech Twoja obecność jako Mater Dolorosa przy krzyżu Chrystu-
sa Zbawiciela nauczy nas odkrywania w Eucharystii tej samej ofiary, 
która nas odkupiła, pobudzi nas do osobistego przyjęcia owoców tego 
Odkupienia i sprawi, że poczujemy odpowiedzialność za zbawcze 
działanie Kościoła, który niesie wszystkim ludziom owoce odkupienia 
Chrystusa. Naucz nas dróg głębokiej miłości do Boga i do człowieka 
i przygotuj na nowe przyjście Twojego Syna do ludzi. Naucz nas być 
autentycznym Kościołem. „Kościół nowego Adwentu, Kościół, który 
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nieustannie przygotowuje się na nowe przyjście Pana, musi być Ko-
ściołem Eucharystii i Pokuty” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 20).

Św. Jan Paweł II, Adoracja, 31 października 1983 r.

Następuje śpiew, a po nim modlitwa w milczeniu.

W zależności od czasu trwania całego czuwania, można powtórzyć 
ten schemat, zmieniając biblijne fragmenty i pieśni oraz naprzemiennie 
świadectwa, medytacje i modlitwy.

Biorąc pod uwagę liturgiczny okres Wielkiego Postu, zaleca się 
również nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a także Różaniec i Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia.

Niektóre fragmenty biblijne do wykorzystania w czasie czuwania: 
Łk 6, 27-38 (miłość nieprzyjaciół - nie sądź bliźniego); Mt 18, 23-
35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze); Ef 2, 4-10 (Bóg bogaty  
w miłosierdzie, śmierć jako zapłata za grzech, narodzeni na nowo  
w Chrystusie).
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Do wyboru, zarówno dla osobistego pogłębienia jak i do nabo-
żeństwa przeżywanego we wspólnocie, proponuje się Lectio divina. 

Poniżej propozycja:

LECTIO DIVINA
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B

słOwO bOŻe słOwa ewaNgelii wg św. JaNa 3,14-21

….Jest słuchaNe

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wy-
wyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A 
sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża 
się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wyma-
gania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 
są dokonane w Bogu». 

Dobry i wierny Boże, który niestrudzenie wzywasz wędrowców 
do prawdziwego nawrócenia i przez Twojego Syna podniesionego 
na krzyżu wybawiasz nas z paszczy złego, daj nam bogactwo Twojej 
łaski, ponieważ odnowieni w duchu możemy odpowiedzieć na Twoją 
wieczną i bezgraniczną miłość.
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…Jest rOzwaŻaNe

Fragment Ewangelii z Czwartej Niedzieli Wielkiego Postu roku B 
jest zakończeniem spotkania Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21), które 
ewangelista umieszcza w kontekście pierwszych rozdziałów Ewangelii, 
zwanych „księgą znaków” – właśnie dlatego, że ujrzawszy „znaki, które 
czynił” (J 2,23), wielu w Jerozolimie zbliżyło się do Jezusa. Wśród nich 
jest także Nikodem, przywódca faryzeuszy, który udaje się w nocy 
do Mistrza.

SCENA. Zanim przejdziemy do sedna komentarza omawianego 
fragmentu Ewangelii, spróbujmy wyobrazić sobie, że stoimy na scenie 
wydarzeń. Rozmowa toczy się w Jerozolimie, w bliżej nieokreślonym 
domu, choć może w podobnym do tego, w jakim Jezus i Jego rodzina 
znaleźli nocleg z okazji święta Paschy. Spotkanie odbywa się nocą, która 
staje się także symbolem - ewangelista chce opowiedzieć o ciemności 
niewiary, wciąż tkwiącej w sercu Nikodema, o jego lęku przed dokona-
niem odważnego wyboru wobec ludu i pewnej potrzebie intymności, 
niezbędnej dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w kierunku światła.

KONTEKST. Nikodem rozpoczyna dialog pewnie i bez zadawania 
pytania: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt 
bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg 
nie był z nim” (J 3,2). Ta bezpośrednia afirmacja, być może wypowie-
dziana z autorytetem wynikającym z bycia dostojnikiem żydowskim, 
spotka się w czasie rozmowy z perspektywą Jezusa, wskazującą drogę, 
jaką trzeba jeszcze przebyć i potrzebę poddania się Tajemnicy. Te trzy 
uroczyste zapowiedzi, które Jezus wprowadził formułą „zaprawdę, 
zaprawdę powiadam ci” (J 3,3;5;8), spowodują, że pewność nocnego 
gościa zamienia się w zwątpienie. Doświadczając własnej niezdolno-
ści do zrozumienia nowego życia wskazanego przez Pana, może on 
swobodnie otworzyć się na dar, który pochodzi z góry. Poruszenie 
w sercu Nikodema można dostrzec poprzez dwa szczere pytania, 
które zadaje on Jezusowi: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc 
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starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona matki i narodzić się? 
” (J 3,4) oraz „Jakżeż to może się stać” przed objawieniem potrzeby 
narodzenia się z Ducha (J 3,9).

WERSY. W końcowych wersach tego nocnego dialogu (J 3, 14-21), 
który Kościół słyszy w liturgii Czwartej Niedzieli Wielkiego Postu, słowa 
Pana wydają się docierać do wszystkich mężczyzn i kobiet, sięgając uni-
wersalnego przesłania o tym, że zbawienie jest ofiarowane całemu światu. 
Dialog nie ogranicza się już do konkretnego wydarzenia historycznego, 
ale staje się aktualny dla każdego ucznia, który słucha Ewangelii.

J 3, 14-16: wywyższenie Syna. Ewangelia przedstawia wywyższe-
nie Syna jako fundamentalne wydarzenie dla wiary, konieczne do życia 
wiecznego. Wyraźne odniesienie do wydarzenia opisanego w Księdze 
Liczb (21, 1-9) podkreśla zbawczą moc wiary w słowo Boże. Podczas 
exodusu lud hebrajski zbuntował się przeciwko Mojżeszowi i Bogu, 
i został ukarany plagą jadowitych węży. Mojżesz prosił o przebaczenie, 
a Bóg, przyjmując pokutę Izraelitów, nakazał mu „uczynić węża i umieścić 
go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, 
zostanie przy życiu ”. I tak się też stało. Jezus w rozmowie z Nikodemem 
ujawnia głębsze znaczenie tego zbawczego wydarzenia, odnosząc je 
do własnej śmierci i zmartwychwstania: trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.  
Św. Jan widzi właśnie w tajemnicy krzyża moment prawdziwej chwały 
Jezusa, chwały miłości, która całkowicie objawi  się w męce i śmierci. 
W ten sposób, paradoksalnie, ze znaku potępienia, śmierci i niepowo-
dzenia krzyż staje się znakiem odkupienia, życia i zwycięstwa; dzięki 
wierze można zebrać owoce zbawienia. Czasowniki „kochać” i „dawać” 
wskazują na decydujący i ostateczny akt, wyrażający radykalizm, z jakim 
Bóg zbliżył się do człowieka z miłością, aż do całkowitego daru, […] dał 
nam swojego Syna z miłości, abyśmy byli blisko Boga, abyśmy odczuwali 
Jego obecność, abyśmy wyszli na spotkanie i nieśli nas w Jego miłości, aby 
całe życie mogło być ożywione tą Bożą miłością. […] Bóg nie dominuje, 
ale kocha bez miary. Swojej wszechmocy nie wyraża w karaniu, ale 
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w miłosierdziu i przebaczeniu. Zrozumienie tego wszystkiego oznacza 
wejście w tajemnicę zbawienia. (Benedykt XVI, Homilia, 4 listopada 2010)

 J 3, 17-18: niewiara człowieka. Boża wola względem świata jest 
pragnieniem zbawienia. Dramat polega jednak na tym, że dar Ojca 
może zostać odrzucony: to sąd, który człowiek własnymi rękami bu-
duje dla siebie, decydując, czy wierzyć i ufać, zawierzyć się tej miłości, 
czy też pozostać niedowierzającym i niezdecydowanym. Pomiędzy 
dwiema skrajnościami (wierzyć / nie wierzyć), typowymi dla Ewangelii 
Jana, rzeczywiście istnieje dynamiczna przestrzeń, w której człowiek 
może doświadczać stopniowego wzrostu. Jest to przestrzeń tych ob-
szarów życia, które zostały szczerze oddane Bogu, ale jednocześnie są 
naznaczone ludzkimi słabościami i trudnościami, to przestrzeń, gdzie 
wyznano już wiarę, nawet pośród wewnętrznych ciemności. W tym 
sensie znacząca jest pełna ufności modlitwa człowieka, który powierza 
Jezusowi cierpienie swojego chorego syna: „Wierzę; zaradź memu 
niedowiarstwu! ” (Mk 9,24).

J 3, 19-20: fałszywa miłość. Ostatnie wersety dialogu z Nikodemem 
wyraźnie podkreślają, że sąd obciąża tych, którzy kochają ciemność. 
Problem nie dotyczy ludzi czyniących zło, ale tych, którzy świadomie 
je kochają, wybierają, wolą je od światła: to miłość wypaczona! A to 
z powodu egzystencji uzależnionej od ciemności do tego stopnia, że jest 
teraz uważana za nieuniknioną. „Są ludzie - często my także - którzy nie 
mogą żyć w świetle, ponieważ są przyzwyczajeni do ciemności. Światło 
ich oślepia, nie widzą. I my także jesteśmy w tym stanie, kiedy grzeszy-
my: nie możemy znieść światła. Wygodniej jest nam żyć w ciemności; 
światło nas uderza, sprawia, że widzimy to, czego nie chcemy widzieć. 
Ale najgorsze jest to, że oczy, oczy duszy, tak przyzwyczajają się do 
życia w ciemności, że w końcu ignorują, czym jest światło ”(Franciszek, 
Homilia z 22 kwietnia 2020 r.).

J 3, 21: Zbliż się do światła. Spotkanie Jezusa z Nikodemem kończy 
się wymagającymi słowami Jezusa, które są znakiem zazdrosnej Bożej 
miłości do swego stworzenia. Natychmiastowa reakcja Nikodema na 
tak silne światło ujawnione w środku nocy nie została opisana. Jed-
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nak w Ewangelii Jana Nikodem pojawia się jeszcze dwa razy. Wobec 
arcykapłanów, którzy teraz spiskują, by oskarżyć Jezusa, zajmie inne 
stanowisko, stwierdzając: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim 
go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni?” (J 7,50-52). I wreszcie, 
po śmierci Jezusa, Nikodem pójdzie z Józefem z Arymatei, aby poprosić 
Piłata o pochowanie ciała Jezusa (J 19,39-42). Jest człowiekiem, który 
nauczył się wierzyć, przyjmując dar miłości w czasie swojej wewnętrznej 
nocy. Ta miłość w delikatny, wytrwały sposób stopniowo oświetla jego 
życiowe wybory: a ci, którzy czynią to, co prawdziwe, przychodzą do 
światła, by było wyraźnie widoczne, że ich uczynki dokonały się w Bogu 
(J 3, 21). Można naprawdę powiedzieć, że Nikodem - jak każdy uczeń 
Pana - z łaski Bożej narodził się z góry, ujrzał Królestwo, otrzymał już 
życie wieczne tu i teraz. Nikodem przyszedł do Światła!

...mOdlimy się słOwem

 Chryste, widzisz
moją udrękę i moją małą odwagę,
moją biedę i moją słabość:
zmiłuj się nade mną, Słowo Boże!

Świeć na mnie, rozświetl moją duszę,
rozjaśnij moje oczy, abym Cię ujrzał, światłości świata,
O, radości, szczęście, życie wieczne,
O, królestwo niebieskie i rajskie,
korono sprawiedliwego, sędziego i króla!

Ujawnij się i pokaż mi siebie,
Okaż swoje miłosierdzie,
pokaż swoją miłość do ludzi.
Otwórz mi drzwi do sali weselnej.
Nie zamykaj przede mną drzwi swojego światła, mój Chryste!
(Symeon, the New Teologian, Hymn 53)
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„Sprawowanie 
Sakramentu Pojednania

oznacza bycie otoczonym 
gorącym uściskiem:

to uścisk nieskończonego 
miłosierdzia Ojca”.


