
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE  
PANDEMII KORONAWIRUSA 

 

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, 

który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, 

gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich. Kate-

chizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego 

nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal od-

puszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, 

jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tyl-

ko będzie to możliwe” (nr 1452). 

 

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO? 
 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy: 

1/ Wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przy-

stąpienia do niego przy najbliższej okazji); 

2/ Zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie 

popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramental-

nej); 

3/ Wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak 

uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw 

mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50); 

4/ Przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy; 

5/ Przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo). 

    
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA   PARAFII   ŚWIĘTEGO   URBANA   W   WĘDZINIE 
NR 15/409                      NIEDZIELA     PALMOWA                          5.04.2020 
 

Ogłoszony stan epidemii i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że zasadniczym miejscem 

przygotowań do świąt, przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych będzie 

nasz dom, nasze mieszkanie. Proponuję zorganizowanie życia religijnego w domu w następu-

jący sposób: Można zastawić stół, jak w czasie odwiedzin kolędowych: krzyż na środku, świece, 

Pismo święte i gromadzić się wokół stołu na modlitwie. Stół ten może też przybrać formę domo-

wego ołtarza. Jeśli warunki mieszkaniowe na to nie pozwalają, można gromadzić się przed krzy-

żem wiszącym na ścianie. Forma gromadzenia się wspólnoty domowników może więc być 

różna. Najważniejsze, by razem spotykać się z Panem w wierze i w miłości. Otwierajmy więc Ra-

zem z dziećmi Pismo święte i czytajmy Ewangelie, zwłaszcza rozdziały o Męce Pańskiej. Odpra-

wiajmy Drogę Krzyżową, śpiewajmy Gorzkie Żale, odmawiajmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Wieczorami gromadźmy się przy krzyżu na rodzinnym odmawianiu Modlitwy Różańcowej. 

Niech najbliższe dni będą nade wszystko czasem adoracji Krzyża i wywyższenia Ukrzyżowa-

nego we wspólnocie domu. Wiele mówią ramiona Chrystusa rozpostarte i przybite do drzewa, 

Jego zbroczone krwią oblicze i przebity włócznią bok. Widać, jak każdego z nas do końca Umi-

łował i w Jego miłości znajdujemy siłę, by powstać, podjąć ciężar własnego krzyża. Nie bez po-

wodu śpiewamy: Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Gdy grom się 

zbliża pośpiesz do krzyża, on Ciebie wesprze, ocali. To bardzo ważna podpowiedź na te trudne 

dni, gdy szukamy ocalenia, ukojenia serca i potrzebnych sił. Wpatrzeni w Chrystusa Ukrzyżo-

wanego nie bójmy się też stanąć przed Bogiem w prawdzie i podejmijmy wysiłek wzbudzenia 

aktu żalu doskonałego. Na tej drodze, gdy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania jest ogra-

niczony, możemy zyskać odpuszczenie grzechów powszednich i przebaczenie grzechów śmier-

telnych, jeśli ów żal z miłości do Pana połączymy z mocnym postanowieniem przystąpienia do 

Spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Tak usposobieni do trwania w łasce 

żywej wiary będziemy zdolni do tego, by zobaczyć chwałę Zmartwychwstałego i bez lęku pójść 

dalej w życie.                 Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego /29 marca 2020 r./ 

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 5.04. – Wielki Tydzień 
  8.00 – Za ++ rodziców Łucję i Wilhelma Kostorz, siostrę Brygidę Bundyra oraz teścia 

Stanisława Koper. Poświęcenie palm. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie w rodzinie MARII i FRANCISZKA KULIBERDA, ++ rodziców z obu stron, 
pokr. oraz + bratową Anielę Matusek. Poświęcenie palm. 

 

11.30 –  Za + Stanisława Szafrańskiego – of. od kuzynki M. Wołek. Poświęcenie palm. 
 

15.00-16.00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU – okazja do spowiedzi św. 
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 6.04. 
18.00 – Za + żonę Genowefę Woś w rocz. urodzin. 
 

WIELKI WTOREK – 7.04. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie ALOJZEGO KONIECKO. 

 

WIELKA ŚRODA – 8.04. 
18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla MILENY z ok. 2 rocz. urodzin oraz dla rodzin HUĆ i KULIK. 
 

WIELKI CZWARTEK – 9.04. 
18.00 – WIECZERZA PAŃSKA: Ku czci Jezusa Eucharystycznego, o nowe i liczne powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne, błog. B., opiekę i zdrowie dla Ministrantów, 
Organistów, Scholi oraz za + ks. Alojzego Muszalika, ++ Kapłanów i Siostry 
Zakonne.  

 

WIELKI PIĄTEK – 10.04. 
  9.00 – Droga Krzyżowa /bez wiernych, transmisja na Facebooku/. 
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – ADORACJA KRZYŻA.  
 
 

WIELKA SOBOTA –11.04. 
  9.00 – 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie /5 osób w kościele/. 
 
 

18.00 – WIGILIA PASCHALNA: Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla kuzyna JERZEGO w rocz. urodzin – of. od D. Her-
mańskiej. 

  

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04. 
  8.00 – REZUREKCJA: Za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz Klarę i Józefa Wolny 

/bez procesji rezurekcyjnej/. 
 

10.00 – Do Zmartw. Jezusa i MBNP z podz. za otrz. łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie dla ANGELIKI BATOR z ok. rocz. urodzin.  

 

 

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych, i Św. Rocha, o błog. B., 
opiekę, zdrowie, pokój serca i ustanie epidemii. 

 

 

15.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie PIOTRA i AGNIESZKI HUĆ oraz dla babci AMELII.  

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 13.04. 
8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla DAWIDA GRUCA z ok. 18 rocz. urodzin. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, prosząc o dalsze błog. 
Boże, opiekę i zdrowie dla dzieci oraz całej rodziny BEATY i MARIANA KOM-
PAŁA. 

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., 
opiekę, zdrowie, pokój serca i ustanie epidemii. 

  

 
 

15.00 – Za ++ rodziców Pawła i Ritę Huć oraz pokr. z obu stron. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary przekazane na konto parafialne na bieżące płatności, za inne ofia-
ry, intencje mszalne i modlitwy. 
 

2. Dziękuje za sprzątanie kościoła /D. Gaida, M. Kozala/ oraz dary na stół plebanijny. 
 

3. Dziś od godz. 15.00 do 16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do Spowiedzi św. 
 

4. W Wielkim Tygodniu do Wielkiej Środy okazja do Spowiedzi św. od. godz. 17.30, kto nie 
przystąpi do spowiedzi św. wzbudza ŻAL DOSKONAŁY z miłości do Pana Boga z moc-
nym postanowieniem poprawy i przystąpieniem do spowiedzi po ustaniu stanu epidemii. 

 

5. Na stoliku są do nabycia świece wielkanocne paschaliki /2 zł/. 
 

6. Liturgia Triduum Paschalnego w tym roku będzie bez udziału wiernych, tylko 5 pełno-
letnich usługujących /transmisje na Facebooku i w telewizji/: 

-  w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, nie będzie zbudowana 
Ciemnica oraz przeniesienia Najświętszego Sakramentu  i adoracji w Ciemnicy  

-  w Wielki Piątek o godz. 18.00 Liturgia ku czci Męki Pańskiej, nie będzie przeniesienia 
Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracji /post ścisły i abstynencja od pokar-
mów mięsnych, którą tradycyjnie zachowujemy do Wigilii Paschalnej/ 

-  w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 17.00 adoracja przy Bożym Grobie /5 osób w kościele!/, 
hołd Krzyżowi oddajemy tylko przez głęboki pokłon lub przyklęknięcie /nie całujemy!/, 
nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych, o godz. 18.00 Wigilia Paschalna bez 
obrzędu poświęcenia ognia przed kościołem, poświęcenie lampionu z płomieniem w kościele 

-  w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 8.00 Rezurekcja bez procesji, następne Msze św.  
o godz. 10.00, 11.30 i 15.00, nie będzie nieszporów świątecznych. 

 

7. Od Wielkanocy 12 kwietnia na Mszach św. do 5 osób, odległość od siebie do 2 m! 
8. W Niedzielę Wielkanocną w naszych domach głowa rodziny niech pobłogosławi koszyk 

wielkanocny i wspólny świąteczny posiłek /tekst w Drodze do Nieba str. 360/. 
 

9. Wolne intencje: niedziela 17.05. g.10.00, 1.06. g.18.00, 3.06. g.18.00, 4.06. g.18.00, 5.06. 
g.18.00, 8.06. g.18.00, 17.06. g.18.00, 25.06. g.18.00, 30.06. g.18.00, 3.07. g.18.00, 6.07. g.18.00, 
9.07. g.18.00, 16.07. g.7.00, 17.07. g.18.00, 21.07. g.18.00, 27.07. g.18.00, 28.07. g.18.00, 29.07. 
g.18.00, 30.87. g.7.00, 31.07. g.18.00, 3.08. g. 7.00, 4.08. g.18.00, 6.08. g.18.00, 7.08. g.18.00, 
11.08. g.18.00, 18.08. g.18.00, 20.08. g.18.00, 21.08. g.18.00, 26.08. g.18.00, 27.08. g.7.00, 
31.08. g.18.00. Proszę zamawiać telefonicznie! 


