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20 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o wtajemniczeniu chrześcijańskim: Żyć łaską chrztu świętego 
27 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o Słowie Bożym w liturgii: Słowo, która nas uświęca   
6 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Eucharystii: Pokarm, którym się stajemy 
13 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Pokuty i Pojednania:  Nawrócenie, czyli walka prowadząca do świętości 
20 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o Kościele: Powołani do wspólnoty 
27 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o liturgii Wielkiego Tygodnia - Nasza Pascha 

IV niedziela Wielkiego Postu - Nawrócenie, czyli walka prowadząca do świętości 

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1426 

 Nawrócenie do Chrystusa, nowe narodzenie przez chrzest, dar Ducha Świętego, Ciało i Krew 
Chrystusa otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy się "święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 
1, 4), jak sam Kościół oblubienica Chrystusa, jest "święty i nieskalany" (Ef 5, 27). Nowe życie otrzymane 
w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury 
ludzkiej ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. Pozostaje ona 
w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest 
wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas 
powołuje. 

☩ 

1 List św. Klemensa do Koryntian (~96 r.) 

VII. Wszystko to piszemy, umiłowani, nie tylko po to, żeby was napominać, lecz po to również, by i sobie 
przypomnieć, bo przecież jesteśmy na tej samej arenie i ta sama walka nas czeka. Dlatego też odłóżmy na 
bok owe próżne i bezużyteczne zabiegi, a powróćmy do chwalebnej i świętej reguły naszej tradycji. 
I zobaczmy, co jest piękne, miłe i przyjemne w oczach Tego, który nas stworzył. Zwróćmy nasze oczy na 
krew Chrystusa i rozważmy, jak bardzo jest ona droga Jego Ojcu: wylana za nasze zbawienie, przyniosła 
całemu światu łaskę nawrócenia. Przebiegnijmy myślą wszystkie pokolenia, a przekonamy się, że 
w każdym, jednym po drugim, dawał Pan okazję do pokuty tym, którzy chcieli powrócić do Niego. 
Noe nawoływał do nawrócenia i ci, co go posłuchali, zostali zbawieni. Jonasz zapowiedział ruinę 
Niniwitom, oni jednak pokutowali za grzechy swoje, a chociaż Bogu obcy, przebłagali go przecież swoimi 
prośbami i dostąpili zbawienia. 
Słudzy łaski Bożej pod natchnieniem Ducha Świętego mówili o pokucie.A mówił o pokucie i sam Władca 
wszechświata, dodając przysięgę: „Na moje życie, mówi Pan, nie chcę śmierci grzesznika, lecz jego 
nawrócenia”. (Jer 33,11). 

☩ 

Didache lub Nauka dwunastu apostołów (I w.) 

W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie 
ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. Niechaj nikt, kto ma jakiś spór z bratem, dopóki się 
nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. 

Kto święty, niech przystąpi, Kto zaś nim nie jest, niech czyni pokutę! Marana tha! Amen. 

Nie każdy, kto mówi pod natchnieniem Ducha jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób 
Pana. 
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Orygenes (+254)  Homilie do Księgi Kapłańskiej, 2, 4.  
O sposobach odpuszczania grzechów: 

 Pierwszy sposób polega na tym, że przyjmujemy chrzest na odpuszczenie grzechów. 
 Drugi sposób odpuszczenia grzechów zawiera się w męce męczeństwa.  
 Trzeci rodzaj osiągnąć można przez udzielenie jałmużny. Powiada bowiem Zbawiciel: „Raczej dajcie 
co macie, a oto wszystko będzie w was czyste” (Łk 11, 41).  
 Czwarty rodzaj odpuszczenia grzechów dokonuje się przez to, że i my odpuszczamy grzechy braciom 
naszym; oto tak mówi sam Pan i Zbawca: „Jeżeli z serca odpuścicie braciom waszym ich grzechy, to i wam 
odpuści grzechy wasz Ojciec. Jeśli zaś nie odpuścicie z serca braciom waszym, to i wam nie odpuści wasz 
Ojciec” (Mt 6, 14n) ...  
 Piąty rodzaj odpuszczenia mamy wówczas, gdy „ktoś nawróci grzesznika z jego błędnej drogi”; tak 
bowiem mówi Pismo Boże (1 P 4, 8). ...  
 Szósty rodzaj odpuszczenia dokonuje się przez pełnię miłości, a to zgodnie ze słowami Pana: 
„Zaprawdę powiadam wam, odpuszczają się jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47). ...  
Istnieje jeszcze siódmy sposób na uzyskanie odpuszczenia grzechów, a jest on twardy i trudny – 
mianowicie przez pokutę, kiedy to grzesznik „łzami omywa swe łoże, a łzy są dla niego chlebem we dnie 
i w nocy” (Ps 6, 7; 41, 4), gdy nie wstydzi się wyznać grzechu swego kapłanowi Pańskiemu i szukać 
lekarstwa, tak jak ten, który rzekł: „Powiedziałem: ‘wyznam nieprawość moją wobec Pana’, a Ty odpuściłeś 
grzech mojego serca” (Ps 31, 5). 

☩ 

Św. Hieronim (+420), Komentarz do Księgi Jonasza 4,2 
Hieronim wyjaśnia, dlaczego Jonasz ucieka od misji głoszenia potrzeby nawrócenia w Niniwie: 

Gdybym mówił, że jesteś miłosierny i łaskawy, i wybaczający złe postępowanie, nikt nie podjąłby pokuty; 
gdybym głosił, żeś okrutnym tylko sędzią, wiedziałbym, że nie taka jest Twoja natura. Mając dwie 
możliwości, wolałem raczej uciekać, niż pokutników zwodzić łagodnością albo przedstawiać Ciebie takim, 
jakim nie jesteś. 

☩ 

Cyprian Z Kartaginy (+258) List 55, 6, O Upadłych i możliwości jednorazowej pokuty 

 Zgodnie z obietnicą, skoro tylko prześladowanie się skończyło i zaistniała możliwość urządzenia 
synodu, zebrała się znaczna liczba biskupów, uratowanych siłą wiary i Boską opieką. Po dłuższym 
rozważaniu «za» i «przeciw» odnośnych tekstów Pisma świętego, zdecydowaliśmy się obrać drogę 
pośrednią. Nie chcąc upadłych pozbawiać całkowicie nadziei powrotu do wspólnoty i pokoju, aby nie 
wpadli w rozpacz i nie wrócili do życia pogańskiego – gdyby Kościół zamknął przed nimi swe bramy – 
z drugiej jednak sed strony nie mając też zamiaru rozluźniać karności ewangelicznej przez zbytnie 
ułatwianie powrotu do Kościoła, postanowiliśmy przedłużyć o ile możności jak najbardziej okres pokuty, 
następnie żądać wypraszania przebaczenia ojcowskiego we łzach i bólu, wreszcie badać w każdym 
poszczególnym wypadku rodzaj grzechu, usposobienie grzesznika i okoliczności łagodzące.  

☩ 

Grzegorz z Nazjanzu (+389),  Mowa 39, 18.  

 Wiem, że i ja jestem otoczony słabością, i że jaką miarą zmierzę, taką mi odmierzą. A ty, nowy 
faryzeuszu, co mówisz? Jakie prawo ustanawiasz? Ty, czysty z imienia, nie z woli, ty, który przed nami 
chełpisz się nauką Nowacjana, chociaż cierpisz na wspólną słabość? Czy nie przyjmujesz pokuty? Nie dajesz 
miejsca żalowi? Nie wylewasz łez? Żebyś tylko nie trafił na takiego sędziego! Czy nie szanujesz miłosierdzia 
Jezusa, który wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby; który przyszedł nie do 
sprawiedliwych, lecz do grzeszników, by ich wezwać do pokuty; który woli litość niż ofiarę; który 
siedemdziesiąt siedem razy przebacza grzechy? Jakże błogosławiona by była twoja wyniosłość, gdyby była 
czystością, a nie pychą, ustanawiającą prawa ponad zdolność człowieka i usuwającą przez rozpacz poprawę! 
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