
Prezentacja została przygotowana w celu pokazywania jej osobom, przygotowującym się 
do bierzmowania. Niniejszy plik zawiera komentarze do każdego slajdu; komentarze te 
są wskazówką dla prelegenta, co można powiedzieć w czasie wyświetlania 
poszczególnych slajdów jako uzupełnienie.
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Ruch Czystych Serc powstał z inicjatywy czasopisma „Miłujcie się!” jako odpowiedź na 
prośby czytelników, którzy pragnęli tworzyć wspólnotę. Ogólnopolski RCS skupia się 
wokół redakcji czasopisma, która organizuje rekolekcje, dni skupienia, szkoli animatorów 
i zakłada lokalne wspólnoty. Razem z „Miłujcie się!” Ruch pojawił się już na Ukrainie, 
Słowacji, Węgrzech i innych krajach.
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Aby przystąpić do RCS, człowiek musi: zrezygnować z grzechów nieczystości i podjąć 
decyzję o stałym trwaniu w łasce uświęcającej, następnie wyspowiadać się i przyjąć 
Komunię św., a po przyjęciu Komunii z wiarą i ufnością odczytać Modlitwę zawierzenia.
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Pan Jezus z miłości do nas oddał swoje życie. Należy Mu się za to wdzięczność, dlatego 
zaczynamy modlitwę od podziękowania.
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Bóg zrobił wszystko, co potrzebne jest dla naszego zbawienia – reszta zależy od nas. My 
możemy w to uwierzyć lub nie, skorzystać z tej oferty lub nie. 

5



Wiara w Chrystusa polega na tym samym: albo uważamy, że cała nauka Kościoła jest 
prawdą (jesteśmy wierzącymi ludźmi), albo uważamy, że nie jest prawdą (jesteśmy 
niewierzący).
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Św. Paweł i inni Apostołowie zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa i uwierzyli w to, co On 
im powiedział (mimo że na razie nie widzieli spełnienie Jego obietnic). My nie 
widzieliśmy zmartwychwstałego Jezusa, ale widzieliśmy mnóstwo świadków i czytamy 
ich świadectwa (m.in. W Nowym Testamencie), które pobudzają w nas przekonanie, że 
wszystkie obietnice Chrystusa są prawdą i spełnią się w życiu każdego, kto pójdzie za 
Nim.
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Zawierzenie Jezusowi jest warunkiem, bez którego nawet wiara w prawdziwość Jego 
słów nic nie da (diabeł też wierzy w Sąd Ostateczny, ale nie osiągnie zbawienia).
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Jeśli nie przekażę świadomie i dobrowolnie władzy nad swoim życiem Jezusowi, On nic 
nie będzie mógł zrobić dla mnie. Wszechmogący Bóg nic nie może zrobić w życiu 
człowieka bez jego zgody.
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Nawet gdyby wszyscy dookoła współżyli ze wszystkimi bez żadnych ograniczeń, to nie 
oznaczałoby, że seks pozamałżeński jest normą. Nie zawsze normalne jest powszechne, a 
powszechne – normalne.

10



Tylko takie trzymanie się normy, ustanowionej przez Boga, daje nam możliwość trwania 
w łasce uświęcającej i tym samym pełnienia woli Boga w naszym życiu. Wybierając 
grzech odcinamy się od łaski i zbawienia.
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Pornografia jest kłamstwem, które niszczy tych, kto ją produkuje, tych, kto w niej 
ukazuje swoje ciała, i tych, kto ją ogląda. 
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W „Miłujcie się!” nr 1-2011 jest obszerny artykuł ze świadectwami i liczbami, ukazujący 
niszczące i zniewalające działanie pornografii.
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Kiedy nasze myśli są skierowane ku pornografii, jesteśmy nieposłuszni Chrystusowi, 
tracimy moc niszczenia „warowni szatana” i przegrywamy wojnę o naszą duszę.
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Chyba nie ma konieczności udowadniać, że chłopak z gołym pępkiem i w biodrówkach, i 
z dekoltem raczej nie wywołuje u dziewcząt pożądania, natomiast nieskromnie ubrana 
dziewczyna przyciąga wzrok chłopaków i prowokuje ich do myślenia o seksie. Warto 
sobie przypomnieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tylko prostytutki tak właśnie się 
ubierały, odsłaniając pewne części ciała, by wzbudzić pożądanie u mężczyzn.
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Zastanów się, dziewczyno, czy chciałabyś wpaść do morza z kamieniem na szyi. Jeśli nie, 
to może lepiej się ubieraj skromnie. A ty, chłopaku, nie wstydź się zwrócić uwagę 
koleżance, że za bardzo się obnaża i może stać się zgorszeniem dla innych.
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Bł. Jan Paweł II uczył, że modlitwa, czytanie Biblii i Eucharystia stanowią trzy filary życia 
chrześcijańskiego. Jeśli zabraknie jednego filaru, cała budowa runie.
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Nie da się żyć zgodnie z wolą Boga, jeśli spotykamy się z Nim tylko raz w tygodniu. Udział 
w niedzielnej liturgii Słowa i Eucharystii ma być zwieńczeniem codziennej modlitwy i 
codziennego czytania Pisma św.
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Jeśli trwam w grzechu ciężkim, mój duch obumiera. Jeśli trwam w łasce uświęcającej, 
mój duch się rozwija i umacnia. Dlatego natychmiast, jak tylko mam świadomość, że 
zgrzeszyłem, powinienem skorzystać z sakramentu pokuty.
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Trwając w grzechu powoduję, że on zaczyna panować w moim ciele. Nawet kiedy muszę 
spowiadać się trzy razy w tygodniu z tego samego grzechu (np. samogwałtu), to jest to 
lepsze niż gdybym ciągle w nim trwał. Nie musimy zaskakiwać spowiednika i Pana Boga 
wciąż nowymi grzechami – jeśli grzech się powtarza, tym bardziej musimy wypowiedzieć 
mu „wojnę” mocą sakramentu pokuty.
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Systematyczna praca nad sobą, plan zajęć w ciągu dnia, sport i ćwiczenia duchowe, 
praca, modlitwa i odpoczynek we właściwym czasie – to wszystko pomaga 
uporządkować swoje życie, dojrzewać do miłości i odpowiedzialności, i do opanowania. 
Nikt chyba nie chciałby mieć żony, która nie może się powstrzymać od seksu z pierwszym 
napotkanym przystojnym facetem – ani męża, który nie mógłby sobie odmówić nowych 
partnerek seksualnych. Zacznijmy więc ćwiczyć opanowanie już teraz, by w przyszłości 
nie sprawić zawodu sobie, Bogu i swoim najbliższym.
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Przyjmujemy pewne zobowiązania – ale wiemy, że o ludzkich siłach nie jesteśmy w 
stanie tego spełniać, dlatego zwracamy się do Boga z prośbą o pomoc i prowadzenie.
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RCS nie jest krucjatą trzeźwości, więc nie jest wymagana całkowita abstynencja. Warto 
jednak pamiętać, że w naszym społeczeństwie nadużycie alkoholu stanowi poważne 
zagrożenie, dlatego czasami warto pomyśleć o zachowaniu całkowitej trzeźwości.
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Czasami ludzie zgadzają się na wypisie jednego kieliszka, a w końcu upijają się 
całkowicie. Ogromna liczba przestępstw, które złamały życie przestępcy i ofierze (oraz 
bliskim ofiary) została dokonana pod wpływem alkoholu; liczba nieczystych grzechów 
popełnionych w stanie nietrzeźwym jest wielokrotnie większa. Szatan łatwo nakłania nas 
do grzechu, kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu.
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Gdyby Apostołowie byli pijakami, to ich świadectwo nie byłoby wiarygodne: po 
pijanemu różne rzeczy się opowiada. Właśnie trzeźwość jest warunkiem dawania 
dobrego świadectwa.
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Duch Święty nie może działać w człowieku, który upił się alkoholem. Musimy więc 
wybrać: albo upijamy się i tracimy Ducha, albo napełniamy się Duchem i odmawiamy 
alkoholu.
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Maryja była pierwszą osobą, która uwierzyła w Boskie Synostwo Jezusa Chrystusa. Dzięki 
tej wierze mogliśmy otrzymać łaskę Zbawienia. Dlatego wierzymy, że Maryja cały czas 
dba o to, byśmy wytrwale szli ku Jezusowi.
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Bł. Karolina Kózkówna przeciwstawiła się grzechowi aż do krwi, aż do śmierci. Czy mogła 
to uczynić bez łaski Bożej? Tak samo nikt z nas nie jest w stanie wytrwać w dobrych 
postanowieniach bez mocy Ducha Świętego. Bierzmy przykład z Karoliny.
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Słowem „Amen!” zatwierdzamy to, co zostało wypowiedziane: zgadzamy się z tym i 
mamy zamiar tak postępować. Bądźmy konsekwentni w swoich postanowieniach i żyjmy 
tak, jak Bóg dla nas zaplanował, byśmy osiągnęli szczęście na ziemi i życie wieczne w 
niebie.
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