
 

  

Ks. Prałat Wacław Schenk słynny Liturgista z 
Bytomia mówił, że jeśli coś robimy, to trzeba się 
do tego dobrze przygotować i  wtedy, połowa 
roboty jest  już za nami. Jeśli mamy się modlić, to 
trzeba na chwilę zastanowić się, z Kim będziemy 
mówić. Jeśli, będę odprawiał Mszę Św., to trzeba 
przedtem wszystko przygotować, pozaznaczać 
modlitwy i pootwierać Księgi Liturgiczne. Jest 
niedopuszczalne, by robić to w czasie Mszy Św., 
zaś przygotowanie darów ofiarnych ma być 
dopiero  po zakończeniu Modlitwy Wiernych. I 
żadnych rozmów przy ołtarzu, czy też przy 
Tabernakulum. A jeśli jest coś ważnego do 
ogłoszenia, to piszemy na kartce i podajemy Ks. 
kartkę. Podobnie wierni, żadnych  rozmów, plotek 
podczas Mszy Świętej.  

  

Trzeba duszę i ciało przygotować do udziału we Mszy Świętej. A jak to zrobić?                                                                          
-  Jeśli na duszy mam grzech ciężki to muszępójść do spowiedzi i to jak najprędzej, 
nie odkładać na jutro>                                                                                                                             
-  i druga ważna rzecz: Trzeba wypastwać buty, wyprasować spodnie, przygować 
białą koszulę, krawat lub muszkę, kobieta też musi sobie przygotwać kościółkowy 
strój. Bardzo pięknie też prezentuje się strój góralski. A to opiszemy w 2 części: 
 
Mogą zdarzyć się sytuacje, w których wystąpi „niemożliwość moralna” integralnego 
wyznania grzechów podczas spowiedzi. Poniżej wymieniamy takie przypadki. Czy 
zatajenie grzechu zawsze jest zatajeniem? Jest to przypadek, w którym 
spowiadający się z uzasadnionych przyczyn nie wyzna konkretnego grzechu 
ciężkiego, który pamięta, ale nie zaciąga przy tym winy, ponieważ wyznanie grzechu 
pociągałoby za sobą niebezpieczeństwo lub poważną niedogodność dla niego 
samego, spowiednika lub osoby trzeciej. Do takich przypadków zalicza się: 

 

1. Niebezpieczeństwo zniesławienia penitenta, gdy wyznanie grzechów miałoby 

odbywać się w warunkach, w których inni mogliby usłyszeć, z czego on się spowiada 
(zatłoczozny kościół, sala szpitalna). To przypadek, w którym spowiedź miałaby się 
znacząco wydłużyć, powodując zdziwienie znajdujących się w pobliżu. 

2. Wyjątkowo duży wstyd wobec tego spowiednika. Chodzi tu nie tyle ze 

wstydliwym charakterem grzechu, co z osobą spowiednika, który jest na przykład bratem, 
przyjacielem, podwładnym spowiednika. Oczywiście z zasady należy unikać tworzenia 
takich sytuacji, w których mogłaby wystąpić niemożliwość moralna integralnego wyznania 
grzechów z tego powodu, poza przypadkami wyższej konieczności (o których za chwilę). 

3. Niebezpieczeństwo zgorszenia lub grzechu spowiednika lub 
penitenta. Przyjmuje się, iż penitent nie jest zobowiązany czynić wyznania, które 

zagrażałoby dobru duchowemu jego samego lub spowiednika. Właściwie sprowadza się to 
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do tego, że spowiednik nie powinien dopytywać zbyt szczegółowo penitenta, jeśli wie o 
jakiejś jego słabości, a dopytywanie mogłoby nieść ze sobą niebezpieczeństwo 
niepotrzebnego upokorzenia go lub doprowadzić do rozpaczy, zwątpienia w możliwość 
poprawy itp. Analogicznie penitent, który wie o jakiejś słabości spowiednika może ze 
względu na jego dobro duchowe wyznać grzech nieco bardziej ogólnie (e.c. zamiast o 
cudzołóstwie, mówiąc o grzechu przeciwko czystości). Sytuacje takie wynikają jednak z 
uprzedniej znajomości penitenta i spowiednika, i z zasady należy ich unikać, by nie tworzyć 
okazji do nadużyć. Jeśli penitent specjalnie wybiera takiego spowiednika, to powstaje 
uzasadniona obawa, że świadomie i intencjonalnie działa na szkodę integralności swego 
wyznania, co stawia pod znakiem zapytania ważność samej spowiedzi i otrzymanego 
rozgrzeszenia. Spowiednik zaś powinien (nawet bez podawania powodu) zalecić takiemu 
penitentowi wybieranie w przyszłości innego spowiednika. 

4. Penitent o skłonnościach skrupulata ze względu na swoje 
zaburzenie nie musi przesadnie starać się o integralność wyznania 
grzechów. Na pewno nie powinien powtarzać grzechów wyznanych już przy 

wcześniejszych spowiedziach. Najczęściej ponosi przez to szkodę duchową, tracąc wiarę w 
rzeczywistą skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. 

5. Uzasadniona obawa utraty pracy, będącej źródłem utrzymania lub 
innej poważnej szkody swojej lub osób trzecich. To oczywiście bardzo 

rzadkie sytuacje typu – „kościelny spowiada się zatrudniającemu go proboszczowi, że 
podkrada z tacy”. Twardą zasadą jest, że spowiednik w żadnych okolicznościach nie może 
korzystać z wiedzy uzyskanej przy okazji spowiedzi (nawet w prywatnej rozmowie z 
penitentem nie powinien odwoływać się do niej, jeśli penitent nie powie mu o 
problemie/sprawie poza spowiedzią lub przynajmniej sam nie poprosi/nie wyrazi jasno 
zgody na to, by spowiednik nawiązał do tego, o czym była mowa przy spowiedzi). 
Niemniej, jeśli w konkretnym przypadku penitent może żywić uzasadnioną i poważną 
obawę, że spowiednik – nawet mimowolnie – będzie miał problem z rozgraniczeniem forum 
sakramentalnego i zewnętrznego, to może poczynić wyznanie ze szkodą dla jego 
integralności, pomijając dany grzech przy tej spowiedzi lub wyznając go bardzo ogólnie.  

 

Każda z tych sytuacji może nastąpić tylko wówczas, gdy z naprawdę ważnych 
powodów spowiedzi nie można odbyć w innym terminie lub u innego księdza.  
Pominięcie lub obiektywnie ogólne (grzech nieczystości zamiast cudzołóstwa) 
wyznanie grzechu dotyczyć może jedynie tego grzechu, z którym wiąże się 
moralna niemożliwość wyznania.                                                                                       

 

Grzech i tak trzeba wyznać. Należy pamiętać, że każdy grzech ciężki niewyznany 
na spowiedzi – przez zapomnienie lub w związku z niemożliwością moralną w 
tzw. dobrej wierze – jest odpuszczany raz na zawsze, ale jedynie ubocznie (łac. 
indirecte). Ponieważ zaś prawo kanoniczne domaga się stanowczo i 
jednoznacznie, by każdy grzech ciężki został przedstawiony do bezpośredniego 
odpuszczenia, należy go wyznać przy najbliższej spowiedzi. Nawet wówczas, 
gdy spowiadający się nie wyznał danego grzechu ciężkiego z naprawdę ważnej 
przyczyny, nie zostaje zwolniony z obowiązku wyznania go w sprzyjających 
okolicznościach. Obowiązek ten ciąży na nim poważnie aż do czasu, gdy ów 
grzech wyzna w sakramentalnej spowiedzi.  

 

Zaniechanie dopełnienia tego obowiązku jest poważnym grzechem. Tekst napisany w 

oparciu o: ks. Marian Pastuszko, „Pojednanie penitenta z Bogiem i Kościołem (kan. 960)” [w:] „Prawo Kanoniczne: 
kwartalnik prawno-historyczny” 42/1-2, 1999, s. 3-56.

 
 
 



”Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej 
spowiedzi odprawiać Mszy św. ani przyjmować Komunii św., chyba że istnieje 
poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak 
wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić  akt  żalu 
doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. 
(Kan. 916) oraz (KKK n.1457). Ten, kto ma świadomość popełnienia grzechu 
śmiertelnego, nie powinien przyjmować Komunii świętej, nawet jeśli przeżywa 
wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba 
że ma ważny motyw przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do 
spowiedzi. Istnieją jednak szczególne sytuacje, kiedy to zezwala się wiernym na 
przyjęcie Komunii św., nie wymagając od nich uprzedniej spowiedzi. Jest tak np. 
kiedy wierny, mimo iż ma świadomość, że jego sumienie obciążone jest 
grzechem ciężkim, pragnie "z poważnego powodu przystąpić do Komunii, a nie 
ma do dyspozycji spowiednika" (KKK n. 1457); może on wtedy  bez obaw przyjąć 
Komunię św. "Poważny powód" interpretowany jest w sposób szeroki, podobnie 
jak obecność spowiednika, których powinno być przynajmniej dwóch, tak aby dać 
możliwość wyboru.    https://www.przewodnik- katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-2-2003/Rodzina/Czy-kazdy-

dorosly-moze-przyjmowac-Komunie-sw   https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html  .                                               
Dla odpuszczenia grzechów powszednich nie jest niezbędna spowiedź, chociaż 
jest ona dopuszczalna;  https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html     
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https://pl.aleteia.org/2022/06/28/spowi
edz-czy-mozna-nie-wyznac-grzechu-
ciezkiego-i-nie-popelnic-swietokradztwa-
wyjatki/ 
 
https://stacja7.pl/wiara/5-porad-
papieza-franciszka-dotyczacych-
spowiedzi-to-nie-jest-pojscie-na-sesje-
tortur/?utm_source=one_signal&utm_m
edium=push 
 
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramen
ty/Spowiedz.pdf .   
 
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomo
sci/Wiadomosci_2022-07-03.pdf  

„Pójście do spowiedzi nie jest udaniem się na sesję tortur. To wyruszenie, by chwalić Boga, bo jako grzesznik przez Niego zostałem 

zbawiony. Czy czeka On na mnie, aby mnie obić kijami? Nie, czeka na mnie z czułością, aby mi wybaczyć. A jeśli jutro uczynię to samo? To 

idź raz jeszcze, i jeszcze, jeszcze, idź! On zawsze na nas czeka. To jest czułość Pana, pokora, łagodność…” – tłumaczył papież w czasie jednej 

z mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.  
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S A K R A M E N T        P O K U T Y     

                                                                                                                
 

1. Rachunek sumienia                                                                                                                                                              
Patrzę na Przykazania Boże, Kościelne i na Dwa Przykazania Miłosci i przypomnę  
sobie wszystkie grzechy ciężkie (ich liczbę i okoliczności). Porachuję też jeden dwa 
grzechy letkie, nad którymi popracuję. Są też grzechy wołające o pomstę do nieba.                                                                                                                           

VIDEO:                                                                                                                       
- Cudzołóstwo i rozwód w świetle Biblii.: https://youtu.be/8om689nx4qQ     https://youtu.be/kFpwrR_J114      

- Wiele artykułów i świadectw dotyczących masturbacji i pornografii: http://adonai.pl/czystosc                                                                                                                                                                                                                                     

- Błąd popełniany przy rachunku sumienia: https://www.youtube.com/watch?v=-yR-WJ8BO9Y                                                                               

- Największe błędy w rachunku sumienia: https://youtu.be/AQTx9putFMY                                                                                                                    

- Adhortacja „ O pojednaniu i pokucie” Jana Pawła II z 2012 r; Tajemnica Grzechu.                                                                                     
- Ojcowie Kościoła o homoseksualizmie: https://youtu.be/JpLqfhRqh_g                                                                                           

- Seksualne grzechy według Biblii: https://youtu.be/5gxrg4gkXHM                                                                                                    

- Strony WWW. dotyczące problemu: http://masturbacja.brat.pl                                                                                                            

- Czystość przedmałżeńska: https://youtu.be/y37_5eRQ8aA                                                                                                                                         

- Onanizm w małżeństwie: https://youtu.be/NFSEPOTDbTA                                                                                                                              

- Grzech seksualny: https://youtu.be/-WhmhTEMM20                                                                                                                                     

- Seksualność singli: https://youtu.be/FPyofJVqVjc                                                                                                                                                             

- Homoseksualizm: https://youtu.be/bEdvItaf3zM                                                                                                                                           

- Pornografia … https://youtu.be/vKiJQgdNvGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Nieczystość: https://youtu.be/WZ1jLRBf73g                                                                                                                                                                         

- Seks oralny: https://youtu.be/Yo3_F0ZAmFk                                                                                                                                                        

- Masturbacja: https://youtu.be/i2ut4D1lqcU                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Pornografia:  https://pl.aleteia.org/2020/03/02/uzalezniony-od-pornografii-przez-nalog-moglem-stracic-zone-swiadectwo/                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jakie grzechy? Nazwa - na tyle jasna, aby było wiedome o jaki grzech 

chodzi. Nie ma więc potrzeby nic opisywać. Im większa szczerość tym krótsza i 
prostsza jest spowiedź. To pragnienie zatuszowania prawdy podpowiada nam 
wymyślanie niepotrzebnych słów. Oczywiście, że także wstyd. Wiemy, że 
spowiadamy się Bogu, ale wszyscy tez wiemy, że słucha nas pośrednik jakim jest 
kapłan i wstyd jest naturalnym uczuciem. Ale to po prostu nielogiczne: wstydzić się i 
zamiast powiedzieć jedno-dwa słowa czyli nazwę grzechu, a nie opisywać go przez 
2 minuty. Przedłużać wstyd? Bez sensu. Ważne co ukradłam, a nie tylko że 
ukradłam. Chodzi nie tylko o wartość finansową, ale o wartość przedmiotu dla tego 
człowieka, któremu ukradłam. Ważne czy oglądałam pornografię "zwykłą" czy 
dziecięcą lub z przemocą, bo to narusza także inne sfery. Uderzyłam bezbronne 
dziecko, czy też matkę, ręką czy kamieniem, w trakcie obrony czy niespodziewanie 
z tyłu. Czy grałam na trąbce w środku nocy czy w dzień. Dlaczego to robiłem, 
bowiem  intencja jest niezwykle ważna. Chciałem zemścić się, zaplanowałem to. 
Rachunek sumienia to modlitwa, w czasie której nie tylko przypominamy sobie 
grzechy, ale także ustalamy, co tu jest najważniejsze a co mniej ważne. Co trzeba 
powiedzieć, a czego nie musimy, choć było grzechem. Dłuższe opisywanie 
grzechów podczas spowiedzi świadczy najczęściej właśnie o złym rachunku 
sumienia. Chęć "opisania sytuacji" jest oczywiście normalna, bardzo ludzka. 
Człowiek potrzebuje opowiedzieć co się wydarzyło. Ale opowiada się przyjaciołom, 

 

 

https://youtu.be/8om689nx4qQ
https://youtu.be/kFpwrR_J114
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fadonai.pl%2Fczystosc&redir_token=iKepSXhEjQJOToxMJtzIpJfqta98MTU3ODk5MDU0M0AxNTc4OTA0MTQz&event=video_description&v=i2ut4D1lqcU
https://www.youtube.com/watch?v=-yR-WJ8BO9Y
https://youtu.be/AQTx9putFMY
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia_pl.html#m21
https://youtu.be/JpLqfhRqh_g
https://youtu.be/5gxrg4gkXHM
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fmasturbacja.brat.pl&redir_token=iKepSXhEjQJOToxMJtzIpJfqta98MTU3ODk5MDU0M0AxNTc4OTA0MTQz&event=video_description&v=i2ut4D1lqcU
https://youtu.be/y37_5eRQ8aA
https://youtu.be/NFSEPOTDbTA
https://youtu.be/-WhmhTEMM20
https://youtu.be/FPyofJVqVjc
https://youtu.be/bEdvItaf3zM
https://youtu.be/vKiJQgdNvGM
https://youtu.be/WZ1jLRBf73g
https://youtu.be/Yo3_F0ZAmFk
https://youtu.be/i2ut4D1lqcU
https://pl.aleteia.org/2020/03/02/uzalezniony-od-pornografii-przez-nalog-moglem-stracic-zone-swiadectwo/


rodzinie, jak trzeba to psychologowi. Konfesjonał nie jest do tego. Oczywiście i w 
konfesjonale są różne reguły. Spowiedź wygląda trochę inaczej gdy mamy stałego 
spowiednika/kierownika duchowego. Ale to nie dlatego, że mamy wtedy 
"znajomości". Spowiedź może wyglądać inaczej, bo i nasza praca nad sobą 
wygląda inaczej. Może być bardziej szczegółowa, bo jest więcej czasu. Częściej 
dotyczy grzechów lekkich niż ciężkich. O pewnych sprawach nie trzeba kolejnych 
tłumaczeń. Wypracowuje się też jakąś metodę pracy nad sobą i spowiedzi. Choć 
więc taka spowiedź jest trudniejsza, to przynosi ogromnie dużo plusów. Ale i tutaj 
raczej nie ma miejsca na szczegółowe opisy. Raczej jest więcej miejsca na ogólną 
ocenę siebie i więcej planów na przyszłość. Mamy dużo oczekiwań wobec 
spowiedników, ale zapominamy, że spowiedzi musimy się ciągle uczyć. Że to my 
mamy się nauczyć spowiadać i robić to coraz lepiej.                                                                           

Ile razy? Koniecznie musimy podać  liczbę, bo gdyby kto popełnił grzech pięć 

razy, a przy spowiedzi tylko nazwał grzech, to by zataił cztery grzechy.                                      

W jakich okolicznościach popełnione? Okoliczności grzechu: 

"Kto- co- czym - i z czego- jak- gdzie- kiedy- i dlaczego", "komu". Warto go 
zapamiętać (rymowanki pamięta się lepiej). Ale to NIE oznacza, że przy każdym 
grzechu ciężkim należy podać wszystkie okoliczności. Gdyby tak było, to godzinami 
siedzielibyśmy w konfesjonale. Chodzi o okoliczności, które mogą zmienić ciężar 
grzechu. Najważniejsze: Kto - to ważne, czy jestem księdzem, czy dzieckiem, czy 
mężatką. W zależności od rodzaju grzechu co innego może być ważne. Np. 
pozamałżeński akt seksualny nabiera innego znaczenia, gdy jestem mężatką, bo 
narusza przykazanie w dwóch lub kilku miejscach (sam grzech współżycia, zdrada, 
rozbijanie rodziny, krzywda wobec dzieci). A przy niektórych grzechach nie ma to 
większego znaczenia, kim jestem. Już na etapie rachunku sumienia wiem, czy 
powinnam się "przedstawić".                                                                                                        

Grzechy wołające o pomstę do nieba mają ogromną siłę rażenia 

w dzisiejszym świecie, więc jest możliwe, że każdy z nas może mieć w nich jakiś 
udział. Warto to przemyśleć, by jak najszybciej zatrzymać w sobie totalne niszczenie 
ludzkiego serca. Istnieje taka kategoria grzechów, które Katechizm Kościoła 
Katolickiego za Biblią nazywa “grzechami wołającymi o pomstę do nieba”. Są 
to takie czyny lub zachowania ludzkie, które – jak mówi Pismo Święte – 
bezpośrednio i drastycznie naruszają pewien porządek międzyludzki, czyli strukturę 
ustanowioną przez Pana Boga podczas stworzenia ludzkości. Nie są to grzechy 
niemożliwe do odpuszczenia lub jakoś szczególnie zamykające drogę 
do miłosierdzia Bożego. Ich najgorszym aspektem jest fakt, że stanowią rażące 
i wręcz tragiczne zepsucie tego, jak Pan Bóg nas stworzył. Umyślne zabójstwo. 
Czytamy o nim w Biblii, w Rdz, a dokładniej w historii Kaina, który zabił swojego 
brata Abla. Tam po raz pierwszy pojawia się określenie, że krew Abla woła do nieba 
o pomstę. W tym grzechu chodzi więc o odebranie komuś życia z pełną 
świadomością tego, co się właśnie dokonuje. W tej kategorii mieszczą się 
więc czyny polegające na odebraniu życia tym, którzy są bezbronni i którzy nie mają 
żadnych szans na obronę. Oczywiście, że każde pozbawienie kogoś życia jest 
strasznym grzechem, ale jednocześnie można określić różny stopień zaciętości 
i umyślności w zabójstwie. Ktoś może bowiem zginąć w wypadku i sprawca 
rzeczywiście jest winny czyjejś śmierci, ale gdy taki czyn nie został specjalnie 



zaplanowany, nie jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Taką rangę posiada 
jedynie zabicie drugiego człowieka z premedytacją. Grzechem wołającym o pomstę 
do nieba nie jest czyn popełniony w afekcie, lecz rzecz świadomie przemyślana 
i zaplanowana, czyli będąca wyborem. Takim czynem może być także aborcja, choć 
jednak trzeba przyznać, że nie każda nim jest. Część aborcji nie wynika 
ze świadomych decyzji dotyczących tego, że ktoś zabija czyjeś życie. Wiele tych 
działań, wynika z pewnej sytuacji życiowej, ze strachu lub z braku pełnej 
świadomości, że zabija się człowieka. Oczywiście aborcja jest grzechem, 
ale nie zawsze można ją skategoryzować jako grzech wołający o pomstę do nieba. 
Tego typu grzechem może też być zabijanie ludzi starszych i chorych, czyli coś, co 
“ładnie” nazywa się dzisiaj eutanazją, a de facto jest to po prostu zwyczajnym 
zabójstwem. Każde umyślne zabójstwo to pierwszy rodzaj grzechów wołających 
o pomstę do nieba. Grzech sodomski. Sodomią określa się wszelkie perwersje 
w sferze seksualności, czyli na przykład pedofilię, gwałt, gwałt zbiorowy, 
kazirodztwo i wszelkie tego typu grzechy. Sodomia to zatem taka seksualność, 
która się totalnie wynaturzyła, która robi z człowieka zwierzę, a więc kogoś, kto 
totalnie nie panuje nad swoimi instynktami i w żaden sposób nie kontroluje swoich 
działań seksualnych. Poszukując na kartach Pisma Świętego wyjaśnienia, na czym 
polega grzech sodomii, można zauważyć, że Biblia określa tym słowem nieco inną 
rzeczywistość niż wspomniane grzechy nieczystości. Grzech sodomitów w Biblii 
to przede wszystkim niegościnność. Oczywiście Sodoma i Gomora były miastami 
totalnie zdeprawowanymi seksualnie, ale kiedy Pismo Święte mówi o grzechu 
sodomii, skupia się raczej na niegościnności mieszkańców Sodomy. Lot, bratanek 
Abrahama mieszkający w tym mieście, był dokładną odwrotnością tej postawy – 
przyjmował wszystkich. Sodomici byli zupełnie inni, oni raczej chcieli skrzywdzić 
tych, którzy przybywali do ich bram. Sodomę wymienia także w swojej mowie 
misyjnej sam Pan Jezus, który jest przecież największym autorytetem. 
Nie wspomina o niej jednak w kontekście seksualności, ale niegościnności. 
Wysyłając apostołów, mówi, że Sodomie i Gomorze lżej będzie na sądzie 
ostatecznym niż miastom, które nie przyjmą Jego uczniów. Jezus nie skupia się 
więc na tym, czy mieszkańcy tych miast są zdeprawowani seksualni, tylko na tym, 
czy przyjmą przybyszów. Zatem niegościnność – widzianą jako coś, co radykalnie 
niszczy pewien porządek społeczny bardziej niż grzechy seksualności – należy 
zaliczyć do grzechów wołających o pomstę do nieba, ponieważ grzech sodomski 
(oprócz aspektu seksualnego) to po prostu wszelkiego rodzaju zamykanie się 
na innych ludzi, na obcych, przybyszów, cudzoziemców i podróżnych. Sodomia 
to brak otwartości serca na tych, którzy przychodzą do naszych drzwi, żeby nas 
poprosić o pomoc. Niepłacenie robotnikom. Niestety dotyczy on naszego świata 
w bardzo wielu aspektach. Nie chodzi jednak tylko o miejsca pracy wyzyskujące 
masowo ludzi, ale to są sprawy także bardzo codzienne, dotyczące wszystkich, 
którzy mają wokół siebie kogoś zależnego od nich finansowo. Wszelkie niepłacenie 
ludziom wynagrodzenia za ich pracę bądź przetrzymywanie go to grzech wołający 
o pomstę do nieba, czyli grzech szczególnie dotykający serce Pana Boga. 
W naszych czasach koniecznie trzeba sobie o tym przypominać, ponieważ niestety 
połowa świata finansowego, biznesowego lub pracowniczego funkcjonuje w tym 
grzechu. Uciskanie wdów i sierot. Czwarta kategoria grzechu wołającego o pomstę 
do nieba, ukazująca jednocześnie piękno Pana Boga i Jego niezwykłą troskę, 



to grzech uciskania wdów i sierot. Nie można traktować go jednak zbyt dosłownie. 
W Biblii wdowy i sieroty to symbol ludzi totalne pozbawionych środków do życia, 
którzy nie mają żadnej opieki lub jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego. 
Chodzi więc o tych, którzy są w jakiś sposób zależni finansowo od innych. Często 
spotykam różne małżeństwa, w których można dostrzec tego typu uciskanie, 
polegające na przykład na tym, że mąż stosuje totalną niewolę finansową względem 
żony. Kobieta jest koszmarnie traktowana przez swojego męża, ale mimo 
to nie chce odejść, nie żąda separacji, ponieważ oznaczałoby to dla niej życie 
bez środków na utrzymanie. Taka zależność może w małżeństwie działać także 
w drugą stronę, ale myślę, że mężczyźni mają jednak znacznie więcej na sumieniu 
w tej kwestii. Ten przykład jest oczywiście wycinkiem rzeczywistości grzechu 
wołającego o pomstę do nieba. Wszelkiego rodzaju finansowe uzależnienie innych 
osób od siebie, czyli uciskanie kogoś, kto nie ma środków do życia, by coś na nim 
wymóc, również jest tego typu grzechem. Często tacy ludzie godzą się na to, że są 
wykorzystywani i źle traktowani, ponieważ wiedzą, że stawką są pieniądze 
na przeżycie. Wyciąganie więc bez benefitów na krzywdzie ludzi uciśnionych 
to grzech, który nie dotyczy tylko rządów państw lub wielkich korporacji, ale także 
naszych codziennych relacji międzyludzkich. Podsumowując, wszelkie celowe, 
świadome zabijanie życia w drugim człowieku, wszelkie wynaturzone seksualności, 
które robią z nas zwierzęta, wszelkie zamknięte serca na ludzi, którzy przychodzą 
po pomoc, oraz wszelkie uciskanie finansowe innych ludzi i robienie im z życia 
piekła, gdy potrzebują pomocy, to grzechy, które bardzo głośno dochodzą z ziemi 
do Pana Boga. Bóg nie zostawi ich nienaprawionymi. Grzechy te mają ogromną siłę 
rażenia w dzisiejszym świecie, więc jest możliwe, że każdy z nas może mieć w nich 
jakiś udział. Warto to przemyśleć, by jak najszybciej zatrzymać w sobie totalne 
niszczenie ludzkiego serca.: https://stacja7.pl/adam-szustak-op/czym-sa-grzechy-wolajace-o-pomste-do-nieba/                                                         

Co katolikowi wolno w niedzielę?                                                                                                     
Osobom, które mają siedzący tryb pracy, przyda się aktywny odpoczynek. Kto 
pracuje, winien mieć w niedzielę ograniczone zajęcia domowe do minimum: 
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201401-niedziela.html                                                      

Czy pielęgnowanie kwiatów to grzech? W niedzielę nie wolno 

wykonywać ciężkiej pracy służebnej. A jeżeli dla kogoś opieka nad ogrodem jest 
formą relaksu albo spędzania czasu z rodziną, to nie widzę w tym nic złego. 
Oczywiście, jest jeszcze aspekt zgorszenia, o którym nie można zapominać. Jeśli 
na przykład będę kopać w ogrodzie, a innych ludzi to zgorszy, to lepiej powstrzymać 
się od pracy. Nie można bowiem zapominać o aspektach społecznych naszych 
czynów i decyzji. - Jeśli więc nie ma się wyboru, trudno mówić o grzechu. Również 
szereg prac jest koniecznych w niedzielę - wystarczy pomyśleć o służbach 
ratowniczych, transporcie itd. A jeśli chodzi o wycieczki do supermarketu, mam takie 
przykre wspomnienie z jednej parafii, gdzie głosiłem rekolekcje. Powiedziałem w 
kazaniu o tym, co to jest centrum handlowe. To był jedyny raz, kiedy wyczułem ostry 
opór, że ludzie słuchają mnie jakby z zaciśniętymi zębami. „Co on gada? Że to nie 
jest świętowanie niedzieli, jak my sobie idziemy połazić po sklepach?” - opowiada 
kapłan. https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201401-niedziela.html 

Małe prasowanie (np. koszuli czy pieluszek) trudno uznać za złamanie 

nakazu odpoczynku niedzielnego. Podobnie wypranie czegoś, co np. się poplamiło, 

https://stacja7.pl/adam-szustak-op/czym-sa-grzechy-wolajace-o-pomste-do-nieba/
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201401-niedziela.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201401-niedziela.html


kiedy odłożenie prania mogłoby spowodować stałe zabrudzenie. Jak napisano w 
katechizmie, trzeba w ocenie konieczności wykonania jakiejś pracy kierować się 
miłością, ale i strzec się w tym względzie niekorzystnych nawyków...                                                                                                       

Czy w niedzielę można robić na drutach? Nigdy nie udzielam 

odpowiedzi tak, lub nie. Bo się nie da. Zastanawiając się nad tym, czy coś wolno 
robić w niedzielę, powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to pomoże nam/zaszkodzi w 
zachowaniu świątecznego charakteru tego dnia? Ponadto mamy również obowiązek 
brać pod uwagę możliwość zgorszenia. Zwłaszcza jeśli dla kogoś jesteśmy 
autorytetem i ten ktoś może źle zrozumieć nasze zachowanie. I nie wolno nam 
stwierdzić, że to sąsiada sprawa, jeśli uważa, że grzeszymy oddając się naszemu 
ulubionemu zajęciu w dzień święty. Jest przecież coś takiego jak grzechy cudze. 
Żyjemy w społeczności i jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.: http://teologia-

domowa.blogspot.com/2010/02/czy-w-niedziele-mozna-robic-na-drutach.html   
 

Mówienie wyrazów wulgarnych. Nie jest grzechem. Uczył nas Ks. 

Turowicz: Ktoś się spowiada: Naklnąłem koniowi. No to mu dobrze zrobiłeś, jak nie 
chciał słuchać. Te słowa, pochodzą z j. łacińskiego i występują również w łacińskim 
Brewiarzu. Człowiek kulturalny, mówi pięknym językiem i takich słów nie używa. Na 
polityków - Ks. Schenck uczył nas: Ktoś się spowiada: Naklnąłem na Bismarcka. Ty 
się nie chwol, ty godoj  grzychy! A więc, jeśli się źle dzieje i reagujemy, to czynimy 
dobrze. Mamy dobry uczynek. 

 
W odniesieniu do przykazań kościelnych, nie mających bezpośredniego statusu 
przykazań Bożych, istnieje znacznie szerszy margines interpretacji ze strony 
jednostki, która niewątpliwie może uznać, że w pewnych okolicznościach nie jest w 
swoim sumieniu zobowiązana do przestrzegania określonego przykazania 
kościelnego, określonego kościelnego rozporządzenia. W takich przypadkach na 
przykład miłość, a nie tylko sytuacja przymusowa może nas zwolnić  od przykazania 
kościelnego, całkiem niezależnie od tego, że istnieje oczywiście możliwość wyraźnej 
kościelnej dyspensy udzielonej przez władzę kościelną. Nietrudno sobie wyobrazić 
katolika, który w piątkowy wieczór w spokoju sumienia ze smakiem posila się 
daniami mięsnymi tylko dlatego, że nie chce sprawić przykrości gospodyni wieczoru, 
która poważnie namęczyła się, przygotowując kolację, a sama nie jest katoliczką.  

 
 

I. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani 

uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.                                                                                  
II. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze 

swoich grzechów.                                                                                                                                                             
III. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku w okresie 

wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.                                                                                          
IV. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani  

powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post, a w czasie W. Postu 
powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

V. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła.  

http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,86,art,3823  

 

http://teologia-domowa.blogspot.com/2010/02/czy-w-niedziele-mozna-robic-na-drutach.html
http://teologia-domowa.blogspot.com/2010/02/czy-w-niedziele-mozna-robic-na-drutach.html
http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,86,art,3823


Biblia o Poście: Pismo Święte nie nakazuje chrześcijanom pościć. Post nie jest czymś, 

czego żąda Bóg, lub czego od nas wymaga. Jednocześnie Biblia ukazuje post jako coś 
dobrego, z czego są dla nas korzyści, i czego się on nas spodziewa. Dz mówią o tym, że 
wierzący pościli przed podjęciem ważnych decyzji (Dz 13,4). Post i modlitwa często idą w 
parze (Łk 2:37; 5:33). Zbyt często koncentrujemy się na tym, by nie jeść w trakcie postu. 
Powinniśmy przestać patrzeć na rzeczy, które w tym świecie przyciągają naszą uwagę, i 
zwrócić swoją uwagę na Boga. Post jest próbą pokazania Bogu, i sobie samemu, że 
traktujemy swoją relację z Nim serio. Post pomaga nam uzyskać nową perspektywę i 
odnowić więzi z Bogiem. Choć post w Piśmie Świętym jest prawie zawsze postem, w którym 
się nie je, istnieją też inne rodzaje postu. Wyrzeczenie się czegokolwiek, co przeszkadza w 
większym skupieniu się na Bogu, jest pewnego rodzaju postem ( 1Kor 7,1-5). Post powinien 
być ograniczony w czasie, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy on wstrzymania się od jedzenia. 
Zbyt długi okres bez jedzenia jest szkodliwy dla zdrowia. Post nie ma na celu ukarania 
naszego ciała, ale ma pomóc skupić się na Bogu. Nie powinien on też być pewnego rodzaju 
dietą. Nie pość dlatego, by schudnąć, ale raczej staraj się o głębszą relację z Bogiem. 
Owszem, każdy może pościć. Niektórzy mogą nie być w stanie nie jeść (na przykład chorzy 
na cukrzycę), ale każdy może na pewien czas przestać coś robić, by skupić się na Bogu. 
Poprzez oderwanie naszych oczu od tego, co dzieje się na tym świecie, możemy lepiej 
skupić się na Chrystusie. Post nie jest sposobem, by uzyskać od Boga to, czego chcemy. Post 
ma zmieniać nas, nie Boga. Nie jest on sposobem na to, by grać przed innymi bardziej 
duchowych, niż oni. Post ma być czasem pełnym pokory i radosnej postawy. Mt 6:16-18: 
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 
pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty 
zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale 
Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kan. 1251, 1252 - Prawem o wstrzemięźliwości od 
spożywania mięsa lub innych pokarmów, są 
związane osoby od ukończenia 14 roku 
życia, we wszystkie piątki całego roku, 
chyba, że w danym dniu przypada 
Uroczystość:  uroczystość NSPJ , 08. 12. Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny   , 01. 01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi  , Boże Ciało , 01. 11. Uroczystość Wszystkich Świętych , a także w 
oktawie Wielkanocy), które znoszą ten 
obowiązek. Tego nie znoszą Święta, ani 
oktawa Bożego Narodzenia. 

 
 

Dyspensy 
pojedynczym 
wiernym 
mogą 
udzielać; 
proboszcz 
oraz  
spowiednik. 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/czerwcowe.php
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1134042528&dzi=1128706973
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1134042528&dzi=1128706973
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1136039525&dzi=1128706973
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1136039525&dzi=1128706973
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bozecialo.php
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1155041934&dzi=1137826480


Nie wolno pożywać mięsa, tj. tego wszystkiego, co z natury swej lub ze zwyczju  
ludzi zalicza się do mięsa; wolno natomiast jeść ryby oraz żyjątka o zimnej krwi, 
które zwykły przebywać w wodzie, np. żaby, ślimaki, żółwie itp. Co się tyczy 
pożywania mięsa ptaków wodnych, opinie autorów są podzielone; wobec tego 
należy stosować się do zwyczaju danej okolicy. Pod pojęcie mięsa podpada także 
krew, mózg, szpik kości. Wolno używać jakichkolwiek przypraw do potraw, nawet z 
tłuszczów zwierzęcych, czyli tego wszystkiego, co się w małej ilości dodaje do 
głównej potrawy, by ją uczynić smaczniejszą. Dozwolone jest zatem używanie 
masła, łoju, sadła, smalcu, słoniny stopionej; drobne kawałeczki mięsa (skwarki), 
pozostałe po przetopieniu, wolno spożyć razem z tłuszczem.   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
2. Żal za grzechy                                                                                                                                                     

Doskonały, gdzie motywem jest miłość do Boga. Tu nie chodzi o uczucia tylko, lecz 
o świadomość, że zrobiłem coś, co wobec dobroci i miłości Pana Boga jest złem. 

https://youtu.be/MobmHp0Njn0    .  http://dobraspowiedz.pl/artykuly-spowiedz/zal-za-grzechy-to-nie-emocje/       
 

                                                                                                                                                  

 
3. Mocne postanowienie poprawy                                                                                                                                              
Musi być realne, czyli możliwe do wykonania, proporcjonalne do winy i konkretne z 
jednego konkretnego grzechu i nad nim skupiamy uwagę, a później, poradzimy z 
następnymi. Jeśli nie ma grzechów ciężkich, tylko grzechy lekkie, to rozpoczynamy 
od tego grzechu, który się najczęściej pojawia, lub od grzechu, który w swoim 
skutku wywołuje największe szkody.  
 

                                                                                                                                       

 
4. Spowiedź szczera:                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=YodsRfPymAM   
 
https://youtu.be/k3_WiQW1WKI   
 
 https://youtu.be/FPCBMRIdLI4 

 
Co to znaczy być ojcem?: https://youtu.be/HiuSeM_ROAs    

 
Jak być dobrą mamą?: https://youtu.be/dnESkupt5W4  O spowiedzi: https://youtu.be/02zvGC16yGc                                                                                                                   

 

Jak często się spowiadać?: https://youtu.be/1PJ1Vajuzag                                                                                                                                                                 

 

Od takiego spowiednika uciekaj jak najdalej: https://youtu.be/rOX0wC-yYBo                                                                                                   

 

Trzy rzeczy, które denerwują spowiedników: https://youtu.be/knTztTqgaYc                                                                             

 

Spowiednik przerwał. Co dalej?: https://youtu.be/PF1dc9vkKmE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Konfesjonał nie jest pralnią:  https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-spowiedz-nie-jest-tortura-ani-pralnia,243630  
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https://www.youtube.com/watch?v=YodsRfPymAM
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https://youtu.be/dnESkupt5W4
https://youtu.be/02zvGC16yGc
https://youtu.be/1PJ1Vajuzag
https://youtu.be/rOX0wC-yYBo
https://youtu.be/knTztTqgaYc
https://youtu.be/PF1dc9vkKmE
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-spowiedz-nie-jest-tortura-ani-pralnia%2C243630


Córka zamieszkała z chłopakiem 
 
Od wielu lat należymy do Domowego Kościoła. Jesteśmy rodzicami trójki dorosłych już dzieci. Z 
naszą średnią córką przeżyliśmy bardzo trudny czas. Zamieszkała ze swoim chłopakiem bez 
zawarcia małżeństwa. Wyprowadziła się podczas naszej nieobecności, gdy byliśmy na procesji 
Bożego Ciała. Wcześniej nie uprzedzała nas, że zamierza się wyprowadzić. 
Początkowo rozmawialiśmy z nią. Jednak nasze tłumaczenia, które z czasem przerodziły się w 
ostre przygany, nic nie pomogły. Zastanawialiśmy się, co robić. Ksiądz, którego się radziliśmy, 
stwierdził, że skoro córka uważa się za dorosłą, to powinniśmy pozwolić jej skosztować tej 
dorosłości i zerwać z nią wszelkie kontakty, dopóki nie zmieni swojego postępowania. Tak 
zrobiliśmy. Odcięliśmy się od córki. 
W żaden sposób nie wpłynęło to na zmianę postępowania córki. Uzyskaliśmy tylko taki efekt, że 
dziecko przyjeżdżało do domu, aby zobaczyć się z rodzeństwem, kiedy nas nie było, bo 
wyjeżdżaliśmy na ORAR. 
W końcu powiedzieliśmy sobie, że tak dłużej być nie może. Być rodzicem wtedy, gdy wszystko jest 
cacy, każdy potrafi, ale trzeba być przy dziecku także wówczas, gdy ono się pogubi. 
Zadzwoniłam do córki i poprosiłam, aby przyjechała. Powiedziałam, że to co robi, jest grzeszne, 
niegodziwe, ale to nie zmienia naszej miłości do niej. Powiedziałam, że tu jest jej dom, do którego 
zawsze może wrócić. Bez względu na to, co ze swoim życiem robi, jesteśmy przy niej, choć jest to 
dla nas bardzo bolesne i nie zgadzamy się na to. 
 
Odzyskaliśmy dziecko. Zaczęła nas odwiedzać, dzwonić do nas, dzielić się 
problemami. Odwiedzała nas również ze swoim chłopakiem. Zgadzaliśmy się na to, 
nie pozwalaliśmy jednak, by on nocował u nas w domu. 
Kiedy nasze relacje poprawiły się, zaprosili nas, byśmy ich odwiedzili tam, gdzie 
mieszkają. Z zaproszenia nie skorzystaliśmy. Powiedzieliśmy: "Nie ma żadnych 
«was»"! Lubiliśmy chłopaka córki, ale jasno mówiliśmy: "Nie jesteście małżeństwem, 
nie ma «was», nie możemy więc przyjąć zaproszenia". 
Córka poprosiła mnie również o najpotrzebniejsze rzeczy do gospodarstwa 
domowego. Odmówiłam mówiąc, że wszystko w swoim czasie. 
Nasz koszmar ciągle trwał. Ja nie miałam chwili wolnej w ciągu dnia, żebym nie 
szeptała "Pod Twoją obronę", "Święty Michale Archaniele" i modlitwy przez 
wstawiennictwo Ojca Franciszka. Pościłam w środę i piątek. Mąż ze względu na 
pracę nie mógł pościć, zrobił więc sobie krzyż z desek i modlił się z tym krzyżem na 
plecach nocą. 
Kiedy wspominałam o załatwieniu tej sprawy w tę albo w tę stronę, córka mówiła, 
że zna takie przypadki, kiedy po ślubie związek się rozpadł. Pytała, jak to 
wytłumaczę. Powiedziałem: "Tłumaczenie jest bardzo proste. Teraz żyjecie w 
przymierzu z diabłem, więc już nic wam burzyć nie musi, a kiedy zawrzecie 
przymierze z Panem Bogiem, wtedy musi zawalczyć". 
Bóg nas wysłuchał. Córka zdecydowała się na ślub. Od tej chwili minęło już dziewięć 
lat. Są szczęśliwym małżeństwem. My dalej ich Bogu polecamy. 
Jesteśmy przekonani, że błędem było początkowe zerwanie kontaktów z córką. 
Bardziej mogliśmy wpłynąć na jej decyzję o ślubie okazując jej swoją miłość i 
zarazem konsekwentnie dając jasne świadectwo o naszym stosunku do jej 
postępowania. https://adonai.pl/rodzina/?id=247 

 

https://adonai.pl/rodzina/?id=247


 

 
Wiele osób powie: to nie moja sprawa, jeśli mam mieszkanie do wynajęcia, nie obchodzi mnie, co 
się w nim będzie działo. Jednak nauka Kościoła mówi trochę co innego o współodpowiedzialności i 
tzw. grzechu społecznym. Temat poruszyli na swoim kanale o. Bielecki i o. Chodkowski. 
Jak wyjaśniają franciszkanie w nagraniu opublikowanym na kanale "Bez sloganu", dla części 
społeczeństwa taki dylemat może być zaskakujący: gdy ktoś, kto ma mieszkanie na wynajem, 
zastanawia się, czy może go wynająć studenckiej parze, która jasno mówi, że chcą mieszkać 
razem, bo szukają więcej intymności. Czy ktoś, kto wynajmuje im mieszkanie, wiedząc o ich celu, 
jest neutralny, czy ma w tym grzechu współudział? 
- Człowiek zawsze jest odpowiedzialny za to, co robi , ale niektórzy myślą: moje życie, moja 
sprawa, mój grzech, nie interesuje mnie życie innych. Straciliśmy współodpowiedzialność za to, co 
robią inne osoby. Wydaje nam się, że nie jesteśmy kompletnie odpowiedzialni za to, co robią. 
Jednak co innego przeczytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego – zauważa o. Chodkowski. 
Katechizm mówi bowiem o grzechu społecznym następująco: grzech jest czynem osobistym, ale 
ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy, 
uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je, zalecając, pochwalając lub 
aprobując lub chroniąc tych, którzy popełniają zło.   
- I to byłby ten moment: wynajęcie mieszkania osobom, o których wiem, że zamierzają żyć w 
grzechu, jest aprobatą tego stylu życia – wyjaśnia o. Chodkowski. 
Jak dodaje o. Bielecki, problem polega na tym, że zmieniły się przestrzenie, w których grzech 
społeczny jest wyczuwany. 
- Gdy mowa o ekologii, doskonale czujemy, że planeta to nie jest nasza prywatna sprawa, ale że 
mamy odpowiedzialność globalną: dlatego zależy nam na tym, żeby inni nie robili źle – wyjaśnia 
franciszkanin. – Jednak żyjemy w czasach, w których wiele rzeczy się tak się już rozmyło, że 
niektóre grzechy ma ogromne przyzwolenie społeczne. Świat mówi, że jesteśmy przewrażliwienie, 
a to on utracił swoją wrażliwość. Granica zła coraz bardziej się przesuwa, bo coraz częściej 
zgadzamy się na zło. https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/czy-wynajecie-mieszkania-parze-bez-slubu-to-grzech,2239790 

 
 

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/czy-wynajecie-mieszkania-parze-bez-slubu-to-grzech,2239790


Jak wytłumaczyć mamie, że mogę wyjechać z chłopakiem? 
 

Witam, mam 20 lat, mieszkam z mamą. Od półtora roku jestem z chłopakiem, 
także ma 20 lat. Moja mama zabrania mi jechać z nim na wakacje, lub zostać u 
niego na noc. Czepia się o wszystko, chce żeby było tak jak ona chce. Boje się jej 
przeciwstawić, w końcu u to moja mama i pewnie się o mnie boi. Nie ufa mi. Boi 
się że zajdę w ciążę, i co powiedzą sąsiedzi ze jest u chłopaka bez ślubu. Ja mam 
swój rozum i wiem co robić. Jego rodzice mnie wspierają i chcą dla nas najlepiej. 
Proszę o radę pomoc.   https://pytania.abczdrowie.pl/pytania/jak-wytlumaczyc-mamie-ze-moge-wyjechac-z-chlopakiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MGR EDYTA KOŁODZIEJ-SZMIDPsycholog, Gdańsk: Witam, wielu rodzicom niestety trudno zobaczyć w 
swoim 20 letnim dziecku człowieka dorosłego.W związku z tym wielu młodych, dorosłych już ludzi, wybiera 
drogę małych oszustw w relacji z rodzicami i zamiast mówić otwarcie "wyjeżdżam z chłopakiem" mówi 
"wyjeżdżamy paczką przyjaciół i będę nocować z koleżanką a on z kolegą". Historia stara jak świat :).Proszę 
próbować uświadomić mamie, że mówiąc jej prawdę, traktuje ją Pani z szacunkiem, a spotykając się z 
chłopakiem na co dzień macie równie dużo szans aby " narozrabiać" jak podczas wyjazdu. I że skoro mimo 
to nic "złego" nie stało się przez 1,5 roku waszego bycia razem, to może mogłaby mama trochę zaufać Pani. 
No i jeszcze przytulic mamę mówiąc, że wie pani jak bardzo mama ją kocha i jak bardzo chciałaby dla niej 
jak najlepiej, ale zamykając w domu na pewno nie uszczęśliwi córki.Pozdrawiam
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DOBRE HISTORIE 

Szukała w Internecie, gdzie może dokonać 

aborcji. Przez przypadek trafiła na artykuł 

Aletei… 

   

To opowieść o tym, jak Bóg – posługując się 
artykułem opublikowanym na Aletei i ludźmi 
dobrej woli – ocalił jedną kobietę i jej synka 
przed aborcją.  https://pl.aleteia.org/2022/10/04/artykul-aletei-powstrzymal-ja-przed-aborcja/  

 

 

https://pl.aleteia.org/category/dobre-historie/
https://pl.aleteia.org/2022/10/04/artykul-aletei-powstrzymal-ja-przed-aborcja/


Hiszpania: sąd potwierdza zgubne konsekwencje 
aborcji i zakazuje publikacji kłamstw na ten temat 

   
/ Fot. Jared Olsen / JHOPDC / Flickr): https://pch24.pl/hiszpania-sad-potwierdza-zgubne-konsekwencje-aborcji-i-zakazuje-publikacji-klamstw-na-ten-temat/ 

 W toku procesu, strona proaborcyjna nie przedstawiła żadnych dowodów na obronę swoich tez. Powołani biegli i 

świadkowie zaprezentowali opinie świadczące o powszechności depresji i syndromu 
postaborcyjnego, a także zagrożeniu bezpłodnością.  W swoich materiałach 

promocyjnych, ACAI, będące organizacją zrzeszająca aż 32 ośrodki aborcyjne, zapewniała, że aborcja jest praktyką, 

która nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Na stronie internetowej Stowarzyszenia, w sekcji pytań i odpowiedzi, na 

pytanie o bezpieczeństwo i ewentualne konsekwencje poddania się aborcji („Ile razy mogę przerwać ciążę? Jakie 
ryzyko niesie za sobą przerwanie ciąży? Czy powoduje bezpłodność?”), ACAI przedstawiało następującą odpowiedź: 

„Przerwanie ciąży jest operacją, która nie zostawia konsekwencji, więc kiedy znowu zajdziesz w ciążę, będzie tak, 
jakbyś nie miała wcześniejszej aborcji. Nie ma również ryzyka bezpłodności w wyniku poddania się jednej lub więcej 

aborcji. Aborcja jest najczęstszą interwencją chirurgiczną w Hiszpanii, nie pozostawia następstw, a częstotliwość 
występowania powikłań jest bardzo niska”. Z wyroku sądu apelacyjnego wynika, że nie miał on wątpliwości, że do 

celów pozwanego stowarzyszenia należy promowanie działalności zawodowej i gospodarczej jego wspólników. 

Dokładnie to znalazło się w treści zaskarżonej reklamy, która ewidentnie stara się eksponować ewentualne 
korzyści płynące z poddania się praktyce dobrowolnej aborcji, promując tym samym korzystanie z usług 

świadczonych przez takie kliniki. Wszelkie zawarte w reklamie twierdzenia upadły pod ciężarem zeznań biegłych i 
świadków, którzy zostali powołani w toku procesu. Biegły ginekolog wskazał m.in., że reklama jest stronnicza i może 

wprowadzać w błąd „ponieważ aborcja może mieć następstwa”, a informacje podawane przez ACAI „mogą 

sugerować, że aborcja jest łatwiejsza niż w rzeczywistości”. Zaznaczył, że jego doświadczenie zawodowe 
potwierdza, że następstwami aborcji mogą być zaburzenia nastroju, powikłania 
wpływające na żeńskie narządy płciowe (mogące prowadzić nawet do bezpłodności), 
a ryzyko komplikacji u matki rośnie wraz z liczbą aborcji. Podkreślił, że szczególnie częstą 
konsekwencją aborcji jest u matki depresja. Sąd apelacyjny ocenił jednoznacznie, że 
konsument, który wiedzę tę by posiadał, nie zdecydowałby się na oferowaną przez klinikę 
aborcyjną usługę.                                                                                                      
Hiszpańskie orzeczenie wyraźnie wskazuje, że nawet najbardziej upowszechniona 
ideologia nie jest w stanie oprzeć się sile argumentów, które prezentują prawdę.  

 

https://pch24.pl/hiszpania-sad-potwierdza-zgubne-konsekwencje-aborcji-i-zakazuje-publikacji-klamstw-na-ten-temat/


Wielka Brytania: lewicowe piekło. Matka 
aresztowana na oczach dzieci za krytykę ideologii 
gender 

(fot.Dominic Lipinski / PA Images / Forum):  https://pch24.pl/wielka-brytania-lewicowe-pieklo-matka-aresztowana-na-oczach-dzieci-za-krytyke-ideologii-gender/ 

Policja hrabstwa Surrey wtargnęła do domu Caroline Farrow, matki, żony 
i dziennikarki krytykującej ideologię gender z perspektywy katolickiego 
nauczania moralnego. Oskarżono ją o pisanie „napastliwych” twittów 
dotyczących kwestii tzw. tożsamości płciowej.  

Farrow została aresztowana w swoim domu w Guilford na oczach piątki 
dzieci, w trakcie przygotowywania niedzielnego obiadu. Na pytanie o 
nakaz przeszukania, funkcjonariusze odpowiedzieli, że takowego „nie 
potrzebują”. 

Policja zarekwirowała urządzenia elektroniczne, przeszukała dom pod 
kątem obecności narkotyków i zabrała oskarżoną na posterunek policji, 
gdzie była przetrzymywana do wczesnych godzin poniedziałkowych. 

Skonfrontowana z przedstawionymi jej wpisami, zaprzeczyła, że miała z 
nimi cokolwiek wspólnego. – Pokazano mi materiały, o wysyłanie których 
oskarża mnie policja. Żaden z nich nie był mojego autorstwa – przekazała 
mediom dziennikarka.  

 

https://pch24.pl/wielka-brytania-lewicowe-pieklo-matka-aresztowana-na-oczach-dzieci-za-krytyke-ideologii-gender/


Urodził się z deformacjami na twarzy. "Ciągle słyszę, 
że powinnam była usunąć ciążę" 

      
https://parenting.pl/urodzil-sie-z-deformacjami-na-twarzy-ciagle-slysze-ze-powinnam-byla-usunac-ciaze 

Gdy w 23. tygodniu Lacey Buchanan dowiedziała się, że jej syn nie rozwija się prawidłowo, lekarze 
sugerowali usunięcie ciąży, ale kobieta nie chciała o tym słyszeć. Kilka miesięcy później na świat przyszedł 
jej synek. Chłopiec urodził się ze zdeformowaną twarzą, nie miał też oczu. Od tego dnia minęło 11 lat. Dziś 
rodzina Christiana dzieli się życiem chłopca w mediach społecznościowych, by zwiększać świadomość 
ludzi na temat schorzenia, na które cierpi chłopiec. 
 
1. Urodziła dziecko z rozszczepem twarzy i bez oczu 
11-letni Christian Buchanan pochodzi z Tennessee. Chłopiec urodził się z zespołem pasm owodniowych - rzadkim schorzeniem, którego przyczyny wciąż 
pozostają nieznane. Jego istotą jest uszkodzenie rozwijających się tkanek płodu przez odłączone pasma jednej z błon płodowych - owodni.  
Zespół pasm owodniowych najczęściej rozwija się w pierwszym trymestrze ciąży. Prawidłowo rozwijające się dotąd części ciała płodu zostają ciasno owinięte 
pasmami owodni, co hamuje ich wzrost i uniemożliwia dalszy rozwój. Lacey Buchanan przed badaniem USG, na które udała się w 23. tygodniu ciąży, nawet nie 
słyszała o tym schorzeniu. Niestety podczas badania lekarz zdiagnozował u jej dziecka rozszczep wargi. Wyniki kolejnych badań były jeszcze mniej optymistyczne. 
Okazało się, że rozszczepione jest również podniebienie. Medycy stwierdzili, że twarz malucha jest podzielona na dwie części, pomiędzy którymi powstał 
ogromny ubytek. Stwierdzono także, że chłopiec przyjdzie na świat bez oczu.  Praktycznie nikt nie dawał mu szans na przeżycie. 
Jednak kobieta postanowiła walczyć o życie swojego syna. W czasie porodu nie doszło do komplikacji, jednak już w czwartej dobie życia mały Christian przeszedł 
pierwszą poważną operację, która pozwoliła "domknąć" niezrośnięte ze sobą tkanki. Łącznie był operowany 12 razy i niestety musi przygotować się na kolejne 
zabiegi - lekarze wciąż walczą o jego sprawność. 
 
2. Rodzice chłopca muszą mierzyć się z hejtem 
Chłopiec nadal co tydzień uczęszcza na fizjoterapię, a także je przez rurkę do karmienia. I do tego nie widzi. - Żałuję, że Christian nie wie, jak wyglądam, albo że 
mogę mu tylko opisać piękno zachodu słońca - mówi Lacey, mama chłopca. Rodzice 11-latka zdradzają, że wygląd Christiana wciąż wzbudza naprawdę wiele 
emocji. Choć Lacey i Chris zaznaczają, że spotykają na swojej drodze wspaniałe osoby, tą są również i takie, które nie tylko wyśmiewają ich synka, lecz także 
ubliżają jego bliskim. - Ktoś napisał pod jednym z moich filmów na TikToku, że powinnam była go usunąć i że nie martwię się o jego cierpienie. Ktoś inny 
powiedział, że powinnam go uśpić jak psa - żali się mama 11-latka. Lacey dzieli się historią Christiana w mediach społecznościowych, aby zwiększyć świadomość 
na temat inności, codzienności osób niepełnosprawnych i obudzić w obserwatorach empatię. Mimo wielu przykrych komentarzy nie zamierza przestać 
udostępniać zdjęć i postów z synkiem. - Jestem zmęczona słuchaniem, że chcę tylko zwrócić na siebie uwagę. Po pierwsze, oczywiście, że chcę uwagi. Chcę, żeby 
ludzie zobaczyli Christiana i uświadomili sobie jego człowieczeństwo. Nie jest mi przykro i nigdy nie przestanę o nim pisać. Nigdy nie ukryję mojego syna - mówi 
mama chłopca. Choć rodzice 11-latka przyznają, że wychowywanie niepełnosprawnego dziecka jest trudne, wymaga wielu wyrzeczeń i stresu to są szczęśliwi, 
kiedy mogą zobaczyć choćby najmniejszy uśmiech chłopca. 
 
- Tak, są chwile, kiedy jest ciężko, ale są też chwile, kiedy jest też pięknie, a Christian jest wart wszystkich trudnych rzeczy, przez które musimy przejść, i jesteśmy 
zdeterminowani, aby przejść przez nie razem - podsumowuje Lacey.

 

https://parenting.pl/urodzil-sie-z-deformacjami-na-twarzy-ciagle-slysze-ze-powinnam-byla-usunac-ciaze
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”Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy św. ani przyjmować Komunii św., chyba je  

 
 
 
 

 

 
1750 r. 

1838 r. 

Relief na cokole - Spowiedź królowej Zofii - Św. Jan Nepomucen, 
zabity w 1393 r. na rozkaz  króla Wacława IV, gdyż nie chciał                                                             
wyjawić  tajemnicy spowiedzi                                                                                                
(król podejrzewał żonę o zdradę). 

 

 

 

http://spowiedz.pl/


POJEDNANIA  JEDNEGO  PENITENTA. Gdy penitent 

przychodzi, aby wyznać grzechy, kapłan życzliwie go przyjmuje. Penitent mówi: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. 
Amen Następnie penitent żegna się mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen. Kapłan równocześnie kreśli znak Krzyża nad penitentem nic nie mówiąc. 
Penitent, określa czas ostatniej spowiedzi, pokutę odprawiłem, za grzechy 
żałowałem, a teraz obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:  wymienia 
liczbę i okolicznośći przy grzechach ciężkich, może też wymienić jeden lub dwa 
grzechy lekkie. Mów: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy mocno 
żałuję, obiecuję poprawę, a Ciebie Ojcze proszę, o pokutę i rozgrzeszenie.  Kapłan 
wyznacza mu czyn pokutny, który penitent przyjmuje, aby zadośćuczynić za 
popełnione grzechy i poprawić swoje życie. Udziela pouczeń, a potem wyciąga 
prawą rękę w kierunku penitenta i wypowiada słowa rozgrzeszenia: 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. Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi: 
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. Penitent kończy: Bo jego miłosierdzie trwa na 
wieki. Kapłan odsyła penitenta mówiąc: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.   

 

 Czy wiesz, że możesz „pokłócić” się z księdzem o 
pokutę na spowiedzi?                                                                                               

Pokuta wyznaczana przez kapłana pokuta powinna być adekwatna do sytuacji 
grzesznika. Nieraz może nią być jakiś uczynek miłosierdzia. Sam penitent też ma 
prawo dopytać, jeśli czegoś nie zrozumiał. Użyjmy prostego przykładu: Starsza 
kobieta wyznaje, że wścieka się na polityków, których ogląda w telewizji – źle o nich 
myśli, źle im życzy. Spowiednik w ramach pokuty nakłada więc na nią tygodniowy 
„post” od telewizji. Niby wszystko gra. Starsza pani wraca do domu i wyłącza 
mężowi telewizor w połowie meczu, bo mieszkają w małym mieszkanku, a jej ksiądz 
kazał nie oglądać telewizji. Cóż ten biedny mąż winien w tym wszystkim? Jasne, że 
może heroicznie wspierać małżonkę w jej duchowych zmaganiach, jakie stanowi 
wypełnianie pokuty, ale nie jest to jego obowiązkiem. Poza tym, zadaną pokutę 
także chroni w jakiś sposób tajemnica sakramentu. Niekoniecznie wszyscy, nawet 
najbliżsi muszą wiedzieć, że ja coś robię „za pokutę”. Również w takich 
przypadkach warto zwrócić uwagę spowiednikowi, że ta akurat pokuta jest z 
pewnych względów kłopotliwa. Pokuta jest ważna, bo chodzi w niej o moją drogę do 
zbawienia. Musi mi na niej zależeć. A o rzeczy, na których nam zależy warto się 
czasem „pokłócić”. Nawet w konfesjonale.: https://pl.aleteia.org/2017/10/30/czy-wiesz-ze-mozesz-poklocic-sie-z-

ksiedzem-o-pokute-na-spowiedzi/        
 

 
 

 Co zrobić, gdy zapomnę, jaką dostałem na spowiedzi 
pokutę?  Powtórz spowiedź! 
https://pl.aleteia.org/2017/10/15/co-zrobic-gdy-zapomne-jaka-dostalem-na-spowiedzi-pokute-sa-dwa-rozwiazania/    
 

  
 

https://pl.aleteia.org/2017/10/30/czy-wiesz-ze-mozesz-poklocic-sie-z-ksiedzem-o-pokute-na-spowiedzi/
https://pl.aleteia.org/2017/10/30/czy-wiesz-ze-mozesz-poklocic-sie-z-ksiedzem-o-pokute-na-spowiedzi/
https://pl.aleteia.org/2017/10/15/co-zrobic-gdy-zapomne-jaka-dostalem-na-spowiedzi-pokute-sa-dwa-rozwiazania/


5. Zadośćuczynienie                                                                                                                                                                                                             
polega na wyrównaniu rachunków, na spłaceniu długów jakie zaciągnęliśmy przez 
popełnienie grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym 
żyjemy – w czterech płaszczyznach grzechu. Wypełnienie pokuty polega na 
wypełnieniu nadanej i przyjętej pokuty. Wyrównanie szkody materialnej i duchowej. 
Przy szkodzie materialnej jest obowiązek restytucji – oddanie rzeczy zabranej, czy 
zniszczonej. Jeśli ktoś nie jest w stanie oddać danej rzeczy, to powinien wyrównać 
szkodę przez ekwiwalent materialny. Zadośćuczynienie jest dopełnieniem 
sakramentu i jeśli jest nie wypełnione to pozostaje ciągle otwarta kwestia tego 
sakramentu. Dzisiaj wypełnienie pokuty i zadośćuczynienia jest możliwe tak długo, 
dopóki po raz następny nie przystąpimy do sakramentu.      

                                                                                                                                                            

Masz grzech odpuszczony, a czy krzywdę naprawiłeś? 

Grzech odpuszczony, ale nie odpokutowany. To się już dokonało. Odbyliśmy 
szczerą spowiedź. Ale został jeszcze jeden, ostatni warunek sakramentu 
pojednania. Pomyślmy, gdy zgrzeszę, staję się winny, jestem odpowiedzialny za zło, 
które uczyniłem, za ten wybór fałszywego dobra, bo tak właśnie się dzieje: grzeszę, 
ponieważ przedstawiam sobie zło jako dobro i dlatego je popełniam. Ale problem 
grzechu nie kończy się na winie, bo ma on również swoje konsekwencje – i dla nas, 
i dla innych. Jego skutki pozostają, pomimo odpuszczenia nam winy. W teologii 
nazywamy je karą. Konsekwencje tego, że na skutek naszego grzechu coś zostało 
zniszczone, spadają na innych, a także często na nas samych. Ale są też grzechy, 
których skutki są szczególnie dotkliwe dla tych, których skrzywdziliśmy, dlatego są 
nazywane ”grzechami wołającymi o pomstę do nieba” i chociaż został rozgrzeszony, 
(Bóg zmazał winę i nasza sytuacja staje się dzięki temu taka, jakby zło, które 
popełniliśmy, zostało wymazane, jakby się nie wydarzyło. To może zrobić tylko Pan 
Bóg) pozostają jeszcze konsekwencje mojego grzechu oraz moja odpowiedzialność  
za to, co zrobiłem, za skutki tego czynu. Pokuta i zadośćuczynienie. Zostaje nam 
bowiem pewien dług wobec Boga i wobec bliźniego, którego skrzywdziliśmy. A 
nieraz, jest i tak, że naprawienie, jest po prostu niemożliwe! Co zrobić? Pomyśl sam. 
Sprawa bardzo poważna! Pokuta przy spowiedzi niech  będzie iskrą do naprawiania 
zła, niech się rozpocznie cały proces ZADOŚDUCZYNIENIA!: 
https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2  

 
 

Kan. 920 - Każdy wierny ma obowiązek przyjmować Komunię Świętą przynajmniej 
raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że 
dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.   
 
W KPK czytamy natomiast: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, 
obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy 
ciężkie” (kan. 989). Sformułowanie to przytacza najnowszy KKK (nr 1457). Wynika z 
tego, że obowiązek spowiedzi z grzechów ciężkich.  
 
Faktem też jest, że św. Augustyn do publicznej spowiedzi nigdy nie przystąpił.:  
http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf    

 

https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2
http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf
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 ROZDZIAŁ DRUGI. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

 

Sakrament Pokuty i Pojednania: 

 

Historia              
 

Pokuta - http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Spowiedz.pdf                                                                                                                                                                               

 
2.1.1 Początki do drugiej poł. II w.  autorzy Didache, Pasterz Hermasa, także 
Ignacy Antiocheński w swoich Listach wymienili grzechy ciężkie: cudzołóstwo, 
nierząd, pożądliwość, słowa nieczyste, zabójstwo, magia, bałwochwalstwo, 
chciwość, kradzież,  zazdrość, zła żądza, miłość próżnej chwały, nienawiść, 
hipokryzja, fałszywe świadectwo, fałszywe przysięgi, obmowa, gniew, kłótliwość, 
krzywda, perwersyjność, złe plotki, obraźliwe wyzwiska, wprowadzanie w błąd, 
próżność, arogancja,  zarozumiałość, niestałość i głupota, pijaństwo i 
nieumiarkowanie[2], które niekiedy wyznawano publicznie, ale nie było to regułą. W 
przypadku cięższych grzechów, dochodziło do odsunięcia danego chrześcijanina od 
przystępowania do Komunii, aż do czasu, gdy odbędzie pokutę proporcjonalną do 
swych złych czynów. Była ona nadawana przez biskupa. Współcześnie nazywa się 
ją pokutą publiczną, co mylnie rozumiane jest z publicznym wyznaniem grzechów. 
Świadectwa z pierwszych wieków Kościoła wskazują, że najczęściej grzechy, za 
które wyznaczano pokutę były znane jedynie samemu biskupowi. Charakter 
publiczny pokuty starożytnej należy rozumieć jako uczestnictwo modlitewne i 
wsparcie duchowe wspólnoty chrześcijańskiej udzielane grzesznikowi, nie zaś jako 
publiczne upokorzenie. Zdarzało się, że penitent czynił publiczną spowiedź. Zawsze 
jednak była to jego osobista, wolna decyzja, wynikająca z pobudek duchowych[5]. 
2.1.2 Dyscyplina pokutna w III wieku . W tym okresie nastąpił kryzys 
montanistyczny, który był reakcją na zbyt łagodne traktowanie grzeszników. 
Chodziło o dopuszczanie upadłych po odbyciu pokuty do Komunii. Było to 
niezgodnie, według krytyków, z wcześniejszą praktyką.                                                                             
2.1.3 Pokuta kanoniczna od IV do VI w. Akta starożytnych synodów ukazują, że w 
Eucharystii uczestniczyli jedynie ci, którzy nie zgrzeszyli grzechami ciężkimi, 
zgodnie ze słowami 1 Listu Jana 3,6: Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś 
z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Do Komunii nie był 
dopuszczony nikt, kto należał do stanu pokutników aż do dnia, w którym biskup 
pojednał go ze wspólnotą Kościoła. Kanon 29 synodu w Epaone (517 r.) w Galii 
mówi o tym, że jedynie apostaci mają opuścić zgromadzenie razem z 
katechumenami przed rozpoczęciem części eucharystycznej zgromadzenia 
niedzielnego. Pozostali pokutnicy uczestniczyli w liturgii, ale nie byli dopuszczeni do 
Stołu Pańskiego[7].                                                                                                                              
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2.2 Okres tzw. taryf pokutnych. Świadectwem nowego podejścia do praktyki 
pokutnej, był synod w Chalon-sur-Saône (644-655 r.). Biskupi stwierdzili, że jest 
rzeczą pożyteczną dla wiernych, by na tych, którzy zgrzeszyli biskup nałożył pokutę 
tyle razy, ile potrzeba. Ten sposób pokuty polegał na odbywaniu ustalonych czynów 
pokutnych za konkretne grzechy. Początki takiej pokuty miały miejsce w środowisku 
monastycznym. Poszczególnym grzechom były przypisane odpowiednie czyny 
pokutne – stąd nazwa "taryfy pokutne"[8]. Rozwój spowiedzi prywatnej, jako 
równoprawnej z pokutą publiczną, przypada na czasy Grzegorza Wielkiego.                                                                                                                                                                 
2.3 Okres od XIII w.  W 1215 Sobór laterański IV wprowadził obow. spowiedzi 
przynajmniej raz w roku oraz tajemnicę spowiedzi. Konfesjonał wprowadzony został 
po Soborze Trydenckim (1545-1563).  Dzisiejsze praktyki pokutne reguluje Ordo 
Poenitentiae z 1973 r.   

 

 
 

 Krzyże pokutne, to monolityczne, proste i surowe kamiene formy w 

kształcie krzyża wznoszone przez zabójców w miejscu popełnionego morderstwa.  
 

W Europie istnieje ok. 7000 Krzyży.  
 

Największym tego typu obiektem w Europie jest Krzyż pokutny w Stargardzie[1]. Na 
terenie samej Polski znajduje się ok. 600 Krzyży.  

 
Morderca, oprócz wzniesienia krzyża, był również zobowiązany pokryć koszty 

pogrzebu i sądu.  
 

Winien również łożyć na utrzymanie rodziny zabitego. Był zobowiązany wobec 
Kościoła, np. musiał zakupić świece.  

 
Następnie powinien odbyć boso pieszą pielgrzymkę do świętego miejsca.  

 
Wystawienie krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był jej wyrazem 

zadośćuczynienia.  
 

Stawiano go ku pamięci i przestrodze potomnych.  
 

Miał również skłaniać przechodniów do modlitwy za dusze: zabójcy i ofiary.  
 

Przy krzyżu następowało pojednanie zabójcy z rodziną ofiary. Krzyż mordercy - 

Małopolska w miejscowości Bachowice. Jadąc od strony Wadowic skręcam w 

prawo, w kierunku przysiółka Kaniów. Szybko zostawiam w tyle niewielką grupę 
domów. Wąska droga prowadzi między polami uprawnymi poprzecinanymi 

połaciami drzew. Niecały km dalej po lewej stronie dostrzegam niewysoki płotek 
stojący u stóp wysokiego drzewa. To tu. Za płotkiem kryje się kamienny, łaciński 

Krzyż w ponad połowie zakopany w ziemi. Pokrywa go warstwa kolorowych 
porostów. Na tabliczce informacyjnej pisze jedynie, że to Krzyż Pokutny stawiany 

przez zabójcę w miejscu zbrodni.   
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Penitence crosses in Poland     
 
Polskie Krzyże Pokutne - http://zabytki.org.hostingasp.pl/Wykaz.aspx?typ=1&kraj=5&nwojlista=1,8,12   

 
    

 
 

Papież: wyłączmy telewizor, odłóżmy komórki i 
podłączmy się do Ewangelii. 
 

Pustynia to miejsce ciszy, a więc okazja do oderwania się od otaczającego nas 
zgiełku i uczynienia miejsca dla Słowa, którym jest Bóg. W zakrzyczanym świecie 
skupmy się na tym, co ważne. „... by uczynić miejsce dla Słowa Bożego. Jest to 
czas, aby wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię. To czas, by oderwać się od telefonu 
komórkowego i podłączyć do Ewangelii. Kiedy byłem dzieckiem nie było telewizji i 
zwyczajem było słuchanie radia. Jest to czas, aby porzucić bezużyteczne słowa, 
paplanie, plotki, pogłoski i powiedzieć do Pana «Ty» - mówił Ojciec Święty. - Jest to 
czas, aby poświęcić się zdrowej ekologii serca i zrobić w nim porządek. Żyjemy w 
środowisku skażonym zbytnią przemocą werbalną, wieloma słowami obraźliwymi i 
szkodliwymi, wzmacnianymi przez sieć internetową. Jesteśmy zalewani pustymi 
słowami, reklamami, kłamliwymi przekazami. Nawykliśmy słyszeć wszystko o 
wszystkich, i grozi nam popadnięcie w światowość powodującą martwicę serca. 
Trudno nam odróżnić głos Pana, który do nas mówi, głos sumienia, głos dobra. 
Jezus, wzywając do udania się na pustynię, zaprasza nas do słuchania tego, co 
ważne, co jest fundamentalne.“ Pustynia, to także miejsce tego, co istotne. Tam nie 
ma miejsca na rzeczy zbędne. Post pomaga w szukaniu piękna prostszego życia. 
„Pustynia jest miejscem tego, co istotne. Spójrzmy na nasze życie: jak wiele rzeczy 
bezużytecznych nas otacza! Gonimy za tysiącem rzeczy, które wydają się nam 
konieczne, a w rzeczywistości nimi nie są. - Jakże dobrze byłoby nam wyzbyć się 
wielu spraw zbędnych, by odkryć na nowo to, co się liczy, by odnaleźć twarze ludzi 
wokół nas! Także w tej dziedzinie Jezus daje nam przykład poszcząc. Post to 
umiejętność rezygnacji z rzeczy próżnych, zbędnych, aby przejść do tego, co 
istotne. Podejmowanie postu jest nie tylko po to, by schudnąć, ale aby iść do tego, 
co najważniejsze, to szukanie piękna prostszego życia.“ Pustynia jest także 
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miejscem samotności. Dziś jest wiele takich pustyń wokół nas, wielu ludzi 
samotnych, opuszczonych, starych. O nich się nie mówi, bo to nie powoduje 
wzrostu oglądalności. Ale droga pustyni prowadzi do nich, którzy milcząco proszą o 
pomoc. Pustynia bowiem uczy nas miłości do najsłabszych. "Nie bójcie się ciszy", 
"uwolnijcie się od uzależnienia od telefonu komórkowego" - Potrzeba młodych ludzi, 
którzy nie są karierowiczami. "Cisza może nudzić, ale z czasem przestaje", ale tylko 
dzięki wewnętrznej ciszy "można usłyszeć głos sumienia i odróżnić go od głosów 
egoizmu i hedonizmu". "Na pewno słyszeliście o dramacie uzależnień, od 
narkotyków, od wrzawy, o tym, że gdy tej wrzawy nie ma, ludzie nie czują się 
dobrze. Jest wiele uzależnień, ale to od telefonu jest podstępne". "Telefon 
komórkowy to wielka pomoc, wielki postęp, należy go używać, dobrze, że wszyscy 
to umieją. Ale kiedy staniesz się niewolnikiem telefonu, stracisz swoją wolność". 
"Kiedy telefon staje się narkotykiem, redukuje komunikację do prostych kontaktów; 
życie nie jest po to, by się kontaktować, ale by się komunikować". Papież apelował 
też do młodzieży, by nie ulegała pędowi za "karierą i pieniędzmi". "Bardzo potrzebni 
są młodzi ludzie, którzy będą przedkładać dobro wspólne nad osobiste interesy". W 
życiu uczuciowym potrzebna jest "przyzwoitość i wierność". "Miłość to nie zabawa". 
 

Tego nie wolno używać podczas Mszy, to 
niedopuszczalne.  

 

Kapłan, który odprawia Mszę św.  mówi: "W górę serca?". Nie mówi: "w górę nasze 
telefony komórkowe!", żeby zrobić zdjęcie. Nie!   

 

Ależ proszę was: Msza św. nie jest spektaklem! To wyjście na spotkanie z męką i 
zmartwychwstaniem Pana.  

 

Dlatego kapłan mówi: "W górę serca!". Co to znaczy? Zapamiętajcie - żadnych 
telefonów komórkowych!" Franciszek podkreślił znaczenie odnowy liturgicznej 
dokonanej przez II Sobór Watykańskim, aby doprowadzić chrześcijan do 
zrozumienia wspaniałości wiary i piękna spotkania z Chrystusem.  

 

Dlatego Franciszek pragnie dopomóc wiernym w lepszym poznaniu wielkiego daru, 
który dał nam Bóg w Eucharystii, podkreślając, iż sakramenty są znakami Bożej 
miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby spotkać się z Bogiem.  

 

"Jeśli dziś przyszedł by tutaj prezydent Republiki albo jakaś ważna osoba na 
świecie, możemy być pewni, że wszyscy bylibyśmy blisko tej osoby, chcielibyśmy ją 
pozdrowić. Ale pomyśl, kiedy idziemy na Mszę św. to jest tam obecny Pan. A ty 
jesteś rozproszony, kręcisz się. To jest Pan. Warto o tym pomyśleć.  

 

- "Ależ Ojcze, Msze św. są nudne!". - "Cóż mówisz: że Pan jest nudny?" - "Nie, 
Msza nie jest nudna, ale księża". Trzeba żeby księża się nawrócili. Ale Pan jest tutaj 
obecny! Czy to jasne? Nie zapominajcie o tym. Uczestnictwo we Mszy świętej to 
przeżywanie zbawczej śmierci Pana". "Poprzez te katechezy chciałbym wraz z wami 
na nowo odkryć piękno ukryte we Mszy Św., a które, gdy zostanie odsłonięte, 
nadaje pełny sens życiu każdego z nas". https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-02/franciszek-audiencja-

wielki-post.html
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https://m.niedziela.pl/artykul/34256/Telefon-w-
konfesjonale-jest-naduzyciem 

 

O tym grzechu mówił kard. Piacenza. Korzystanie z komórki w konfesjonale nazwał 
„ateizmem praktycznym”, który „ukazuje kruchość wiary ks. w to nadprzyrodzone 
wydarzenie łaski” dokonujące się podczas spowiedzi. Zwrócił uwagę, że nie może 
mieć miejsca sytuacja, w której ks.wchodzi do konfesjonału z włączonym telefonem.

     

Gdy używamy smartfona w kościele warto jednak pamiętać, by nie mieć cały czas 
włączonego Internetu. Wyszukajmy w sieci potrzebną nam informację – i od razu 
wyłączmy dostęp do sieci. Chodzi o to, by nie zalewały nas liczne powiadomienia 
przychodzące na komórki. Telefon w kościele nie ma służyć nam do sprawdzenia 
tego, co na Messengerze napisała nam przyjaciółka i czy pracodawca odpowiedział 
już na ważnego maila. Używanie smartfona ograniczajmy do modlitewnego 
minimum. I nie traktujmy go też jako przyrządu religijnego – choć znajdziemy w nim 
modlitwy, brewiarz itd. – to nadal jest to zwyczajny gadżet służący też do tysiąca 
innych, bardzo świeckich rzeczy. Telefon to nie różaniec. Choć i różaniec można 
odmówić z pomocą telefonu! https://misyjne.pl/jak-uzywac-smartfona-w-kosciele-nasz-poradnik/
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KULT EUCHARYSTII INSTRUKCJA 
EPISKOPATU POLSKI O KULCIE 
TAJEMNICY EUCHARYSTII POZA MSZĄ 
ŚWIĘTĄ – czytaj:   http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-10.pdf 

 

 

Bałwochwalstwo w  ościele - https://youtu.be/hnEkTW5adHc 

 

Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?   https://youtu.be/7cFF11leMoQ 

 

Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy 

Tekst pochodzi z książki: „Ludzie, demony, egzorcyzmy. 
Prawda o świecie okultyzmu”  – kliknij 
 

Egzorcyzmy, diabelskie opętanie, magia… Czy chrześcijanin żyjący w XXI w. 
powinien jeszcze wierzyć w obecność Szatana i jego działanie? 
Na wiele pytań związanych z Szatanem i światem okultyzmu, egzorcyzmami i 
zabobonami autor stara się dać w tej książce jasną i przekonującą odpowiedź. 
Analizuje problem w świecie Biblii i nauki Kościoła. Demaskując działanie Szatana w 
różnych obszarach życia ludzkiego, niesie jednocześnie pełne nadziei przesłanie: 
chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem jest silniejszy od jakiejkolwiek przebiegłości 
i perfidii szatańskiej. 
 

Zabobonne modlitwy 
 
Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest 
jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie 
jest przejawem zabobonności. 
Modlitwa umacniana wiarą jest skuteczną bronią dla pokus i dręczeń diabelskich. 
Demony nienawidzą i boją się wszelkiej formy modlitwy; wykorzystują zatem różne 
mechanizmy, aby przekręcić modlitwę i sfałszować istotę wiary i prawdziwą miłość. 
Chcą ludzi oddalić od modlitwy, podsycając pośpiech, znudzenie, zmęczenie i 
powierzchowność. Działają na fantazję, przywołując jakieś zajęcia, kontakty z 
ludźmi, lektury, telewizję i wiele podobnych. A kiedy chrześcijanin pozwala się 
ujarzmić, dla demona jest to zwycięstwo, które go ośmiela. 
Często dochodzi do przekręcania tekstów modlitw: nadaje się im formę 
nieautentyczną, nielogiczną czy nawet grzeszną, i choć człowiek pozostaje w 
przekonaniu, że się modli – nie jest to prawdą. Modlitwy takie nie mają żadnej 
wartości, ponieważ są przesycone zabobonami; demon cieszy się, ponieważ nie 
powstrzymują jego działania. 
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            Lista zabobonnych modlitw jest ogromna. 
Oto tylko kilka przykładów: 
 
–     Modlitwy niezatwierdzone przez biskupów i inne odpowiednie władze kościelne. 
Chrześcijanie przyjmują tylko te modlitwy, które posiadają imprimatur lub zgodę 
albo imię autora, którego ortodoksyjność wiary została sprawdzona. 
 
–   Modlitwy powtarzane mechanicznie, gdzie głównym motywem jest ilość i długość 
trwania. 
Długość trwania modlitwy jest komponentem prawdziwej pobożności, ale nie sama 
w sobie, lecz połączona z wysiłkiem skupienia i zaangażowaniem serca. Kapłani i 
zaangażowani świeccy odmawiają w ciągu dnia wiele psalmów, hymnów, modlitw, 
ale oczywiste jest, że nie wystarcza tu tylko ich werbalizacja. Podobnie ma się rzecz 
z odmawianiem różańca. 
Kiedy jednak w grę wchodzi zabobon, to liczba staje się aspektem dominującym i 
czyni modlitwy daremnymi i uciążliwymi. Np. piękna modlitwa ku czci Krzyża 
Świętego i Męki Jezusa została niestety skażona zapisem; „Odmawiana 33 razy w 
Wielki Piątek, uwalnia 33 dusze z czyśćca. Odmawiana 50 razy w jakikolwiek piątek, 
uwalnia 5 dusz”. Jest tam jeszcze jedna notka, która potwierdza, że modlitwa ta 
wraz z obietnicami została zaakceptowana przez papieży: Hadriana VI (zmarłego w 
1523 r.), Grzegorza XIII (zmarłego w 1585 r.), Pawła VI (zmarłego w 1978 r). Każdy 
historyk mógłby udowodnić nieautentyczność tego wyjaśnienia. 
To samo można powiedzieć o modlitwie za dusze przebywające w czyśćcu, 
przypisywanej papieżowi Grzegorzowi I (zmarłemu w 604 r.), z następującą, 
oczywiście nieprawdziwą, obietnicą: „Każdy, kto będzie odmawiał tę modlitwę przez 
30 kolejnych dni, może dzięki temu uwolnić duszę przebywającą w czyśćcu, choćby 
nawet była skazana na przebywanie tam aż do dnia Sądu Ostatecznego”. Ani 
teologicznie, ani ascetycznie nie można zaakceptować tego rodzaju przekonania o 
skuteczności modlitwy w odniesieniu do pokuty odbywana w czyśćcu. W wierze 
chrześcijańskiej nikt nie może określić dokładnie wpływu intencji modlitewnych – 
trzeba zawierzyć Miłosierdziu Bożemu. Zabobony i fałsz idą ramię w ramię i 
ułatwiają ingerencję diabelską. Praktyka 30 kolejnych Mszy Św. zwanych 
gregoriańskimi została przedyskutowana przez Kościół i świadomie przyjęta. 
 
– Modlitwy z zapewnieniami określonych korzyści duchowych, a często także 
korzyści materialnych. 
Przez modlitwę chrześcijanin pogłębia wiarę w Boga prosząc o taką czy inna łaskę; 
ale pogłębianie wiary bazuje na nadziei, a nie na fakcie, że dana łaska rzeczywiście 
się ziści. 
Modlitwy składające się na Nabożeństwo Piętnastu Modlitw św. Brygidy nierzadko są 
odmawiane każdego dnia bez należytej pobożności, aby zapewnić sobie łaskawość 
Boga. Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest jakby 
unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie jest przejawem 
zabobonności. 



– Mieszanie modlitw chrześcijańskich z innymi ceremoniami i rytuałami pogańskimi 
(New Age) albo orientalnymi (buddyzm, hinduizm). Takie zachowacie również 
podoba się demonowi. 
 
– Odwiedzanie miejsc i kółek modlitewnych nieakceptowanych przez władzę 
kościelną, których liderami są ludzie niedojrzali emocjonalnie i radykalni w swoich 
sądach. 
Wobec zjawisk nadprzyrodzonych Kościół jest ostrożny, działa powoli, bada 
wszystko dokładnie: a zatem nie można oczekiwać szybkich ocen niektórych 
wydarzeń. Ale jeśli jakiś biskup nie wyraża zgody np. na spotkania, gdzie odmawia 
się modlitwy budzące  wątpliwość,   powinno  się   bezwzględnie przyjąć jego 
zalecenia.  Demon natomiast namawia do buntu, do słów pozbawionych szacunku i 
do zachowań fanatycznych. 
 

Listy, łańcuszki św. Antoniego i Św. Rity 

 

            Zadziwiające i przerażające jest stwierdzenie faktu, że pośród chrześcijan 
pojawiły się nieprawdziwe i budzące wątpliwości listy, które trudno jest wykorzenić i 
którym nieobcy jest wpływ Szatana 
 
            – Kopia listu znalezionego w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w 
Jerozolimie,  zachowanego w srebrnej szkatule Jego Świątobliwości. Święta Elżbieta, 
księżna węgierska (zmarła w 1231 r.), Św. Matylda (zmarła w 1299 r.], Św. Brygida 
(zmarła w 1373 r.) pragnąc poznać pewne wydarzenia z Męki Pańskiej, oddawały się 
szczególnym modlitwom. Objawił im się Jezus i tak powiedział: „Wiedzcie, że 
uzbrojonych żołnierzy było 150, tych, którzy mnie prowadzili związanego 23, 
wykonawców sprawiedliwości 83, ciosów, które otrzymałem w głowę 150, 
kopniaków w plecy 80. Byłem ciągnięty na sznurze i za włosy 23 razy, splunięć w 
twarz. było 180, uderzeń na moim ciele było 666, uderzeń w głowę 110, 
otrzymałem uderzenie w serce; byłem podnoszony za włosy 21 razy na godzinę, w 
jednym czasie wydałem 120 westchnień, byłem ciągnięty za brodę 23 razy; ran na 
głowie 100, cięć trzciną 72, ukłuć na głowie 100, kolce śmiertelne na czole 3. Po 
biczowaniu i ubraniu dla pośmiewiska w lśniący płaszcz, ran na ciele 1000″. Kto 
będzie odmawiać te modlitwę otrzyma… itp. W domach gdzie tę modlitwę będzie się 
odmawiać, nie będzie zdrad ani przykrych wydarzeń i czterdzieści dni przed 
śmiercią, ten kto będzie miał ten list przed sobą. zobaczy Przenajświętszą Pannę 
Maryję, jak powiedział papież św. Grzegorz I Wielki (zmarły w 604 r.)”. 
            List ten zakończony jest fałszywą adnotacją: „za zgodą władz kościelnych”. 
Kto by przechowywał ten list. licząc, że czyni akt miłości, dopuszcza się grzechu 
zabobonu, ponieważ nie można czcić Boga fałszem. W takiej samej mierze popełnia 
grzech ten, kto rozpowszechnia podobne listy i je poleca. Istnieje ryzyko 
współpracy z demonem. 
 
(…) – Innymi przykładami są listy zwane łańcuszkami, np. Łańcuszek św. 
Antoniego i Łańcuszek św. Rity. Osoby otrzymujące takie listy muszą je 



skopiować (dawniej w 5 egzemplarzach, teraz dzięki fotokopiarkom 25) i wysłać je 
do innych osób Jeśli to uczynią, mogą spodziewać sic spełnienia zawartych w listach 
obietnic (prawie zawsze są to pieniądze). Jeśli zaś adresaci nie zastosują się do 
wskazówek i zniszczą list, przydarzy im się jakieś nieszczęście. naiwni wierzą w te 
obietnice i niepoważny fenomen łańcuszka nieustannie się rozprzestrzenia. 
 Niszczenie takich listów to objaw zdrowego rozsądku i prawdziwej czci Świętych. 
 

– Zdarzają się również inne łańcuszki powiązane z zabobonami: 
„Odmawiaj trzy razy Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo do Św. 
Antoniego. Ten list pochodzi z Wenezueli i musi obiec cały świat. Zrób 24 
kopie tego listu i wyślij go do przyjaciół i znajomych. Zanim minie 8 dni, 
przydarzy ci się niespodzianka. W żadnym wypadku nie przerywaj 
łańcuszka. Zrób szybko kopie i wyślij je, a za 8 dni spotka cię 
niespodzianka…” 
W tego typu listach zamieszczane są również opisy różnych otrzymanych 
korzyści lub nieszczęść, jakie napotkały ludzi krnąbrnych, niestosujących 
się do wskazówek. Totalny absurd! 
 

Pseudomodlitwy chorych umysłów 
 Istnieje wiele gatunków pseudomodlitw, na przykład: 
 

– Z jawnym odniesieniem do magii rozsypuje się na skrzyżowaniach dróg 
lub na terenie nieprzyjaciela przygotowany ad  hoc proszek, mówiąc: 
„Prochu zrodzony i nie rozsiany, dla błogosławieństwa przeznaczony, daj 
mi moc Boga, którą dałem ci w imię Przenajświętszej Trójcy, aby pokój 
do udręczonej osoby N.N mógł powrócić. W imię Maryi niech 
każda fattura  precz odejdzie: w imię Przenajświętszej Trójcy pokój do 
udręczonej osoby niech powróci. Święty Janie, ty jesteś wielkim świętym, 
rozmawiasz z Duchem Świętym: do świętego źródła go zaprowadzisz, od 
wielkiej fattura go zachowasz. Kacprze, Baltazarze i Melchiorze, 
wezwijcie, zwołajcie 69 członków zastępu niebieskiego i tę łaskę mi 
uczyńcie. W imię Jezusa, św. Anny, św. Józefie; w imię Przenajświętszej 
Trójcy, pokój i zdrowie niech szybko powrócą”. 
Okultyści czy wróżki, którzy udostępnili ludziom podobne słowa, dopisali, 
że „kiedy palicie torebkę z prochem, otwórzcie drzwi i okna, bądźcie sami 
w domu i uczyńcie to o 17.15”.   https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/ 
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