Warunki dobrej spowiedzi
Wymienia siê piêæ warunków sakramentu pokuty. S¹ to: rachunek
sumienia, ¿al za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedŸ,
zadoœæuczynienie.
Rachunek sumienia
Jest on nie tyle liczeniem grzechów, co rozmow¹ z Bogiem o tym, jak
odpowiadaliœmy na Jego mi³oœæ. Celem rachunku sumienia jest przede
wszystkim zbli¿enie do Boga. Statystyka upadków nie jest tu wcale najwa¿niejsza. Budzi nadziejê fakt, ¿e jest Ktoœ, do kogo mogê przyjœæ z ca³ym moim
z³em, kto przebacza i wyzwala.
Rozpoczynaj¹c rachunek sumienia, dobrze jest poprosiæ o œwiat³o Ducha
Œwiêtego (zw³aszcza o ³askê pokory, czyli prawdy o sobie samym). Prosiæ o to,
aby mi pokaza³, jak mnie widzi, a nie jak sam siebie widzê.
Codzienny rachunek sumienia (jest pomoc¹ w rachunku sumienia
podejmowanym przed spowiedzi¹. Jeœli codziennie w klimacie modlitwy
dokonujemy refleksji nad w³asnym ¿yciem, ³atwiej jest przygotowaæ siê do
spowiedzi sakramentalnej.
Powinniœmy dokonywaæ refleksji nad swoim postêpowaniem w œwietle
s³owa Bo¿ego zawartego w Piœmie Œwiêtym i nauce Koœcio³a, szczególnie zaœ
przykazañ Bo¿ych i koœcielnych.
Dwa przykazania mi³oœci
1. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹
dusz¹ i ca³ym swoim umys³em.
2. Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego, jak siebie samego.
Dziesiêæ przykazañ Bo¿ych
Jam jest Pan Bóg twój, który ciê wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede Mn¹.
2. Nie bêdziesz bra³ imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³.

4. Czcij ojca swego i matkê swoj¹.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzo³ó¿.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu.
9. Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego swego.
10. Ani ¿adnej rzeczy, która jego jest.
Piêæ przykazañ koœcielnych
1. W niedzielê i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej i powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przyst¹piæ do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹.
4. Zachowywaæ nakazane posty i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych,
a w okresie Wielkiego Postu powstrzymywaæ siê od udzia³u w zabawach.
5. Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Koœcio³a.
Warto te¿ przyjrzeæ siê sobie i swojemu postêpowaniu w œwietle siedmiu
grzechów g³ównych (s¹ to: pycha, chciwoœæ, nieczystoœæ, gniew, zazdroœæ,
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, lenistwo). Mo¿na zastanawiaæ siê, jak
konkretnie przejawia siê pycha, chciwoœæ itd.
Przydatna mo¿e byæ refleksja nad sob¹ w œwietle:
•

oœmiu b³ogos³awieñstw (Mt 5,1–12)
Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê.
A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzy³ swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami:
B³ogos³awieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie.
B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹,
albowiem oni bêd¹ pocieszeni.
B³ogos³awieni cisi,
albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê.
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci,
albowiem oni bêd¹ nasyceni.
B³ogos³awieni mi³osierni,

albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
B³ogos³awieni czystego serca,
albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.
B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój,
albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi.
B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci, albowiem do
nich nale¿y królestwo niebieskie.
B³ogos³awieni jesteœcie, gdy (ludzie) wam ur¹gaj¹
i przeœladuj¹ was,
i gdy z mego powodu mówi¹ k³amliwie wszystko z³e na was.
Cieszcie siê i radujcie,
albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Tak bowiem przeœladowali proroków, którzy byli przed wami.
•

przymiotów mi³oœci (1 Kor 13,4–8a)
Mi³oœæ cierpliwa jest,
³askawa jest.
Mi³oœæ nie zazdroœci,
nie szuka poklasku,
nie unosi siê pych¹;
nie dopuszcza siê bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi siê gniewem,
nie pamiêta z³ego;
nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci,
lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pok³ada nadziejê,
wszystko przetrzyma.
Mi³oœæ nigdy nie ustaje...

•

owoców ducha i cia³a (Ga 5,19–23)
Jest zaœ rzecz¹ wiadom¹, jakie uczynki rodz¹ siê z cia³a: nierz¹d, nieczystoœæ,
wyuzdanie, uprawianie ba³wochwalstwa, czary, nienawiœæ, spór, zawiœæ,
wzburzenie, niew³aœciwa pogoñ za zaszczytami, niezgoda, roz³amy, zazdroœæ,
pijañstwo, hulanki i tym podobne. Co do nich, zapowiadam wam, jak to ju¿
zapowiedzia³em: ci, którzy siê takich rzeczy dopuszczaj¹, królestwa Bo¿ego nie
odziedzicz¹. Owocem zaœ ducha jest: mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ,

uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie. Przeciw takim (cnotom)
nie ma Prawa.
Pamiêtajmy, ¿e grzeszymy: myœl¹, mow¹, uczynkiem, ale te¿ zaniedbaniem.
Pan Jezus, mówi¹c o s¹dzie ostatecznym, ostro piêtnuje grzechy zaniedbania
(por. Mt 25,31-46).
Nie wystarczy nie czyniæ z³a. Liczy siê dobro p³yn¹ce z mi³oœci.
W pewnej anegdocie cz³owiek po œmierci mówi Bogu:
— „Panie, zobacz, moje rêce s¹ czyste.”
Pan Bóg odpowiada:
— „Tak, ale puste.”
W rachunku sumienia nale¿y uwzglêdniæ swoje obowi¹zki stanu (np. ojca,
matki, mê¿a, ¿ony, dziecka, pracownika, ucznia itp.) oraz relacje osobowe,
szczególnie kluczowe (z Bogiem, z domownikami, rodzin¹, wspó³pracownikami).
Trzeba skupiaæ siê nie tylko na grzechu, ale na jego przyczynie. Mówi¹c
metaforycznie, nale¿y nie tylko otrz¹saæ zgni³e jab³ka, ale zastanawiaæ siê,
dlaczego gnij¹. U¿ywaj¹c innego porównania, mo¿emy powiedzieæ, ¿e trzeba
zwracaæ uwagê nie tylko na liœcie (zewnêtrzne fakty grzechu), ale i na korzenie
(postawy wewnêtrzne).
Wa¿ne s¹ motywacje naszych pragnieñ, myœli, czynów, s³ów, zaniedbañ. Jeœli
coœ robiê (lub czegoœ nie robiê), to dlaczego – czym siê kierujê, czego
szukam. Jeœli zatem ktoœ np. k³amie, zaniedbuje codzienn¹ modlitwê, robi
awantury, powinien zastanowiæ siê, dlaczego tak postêpuje.
K³amstwo mo¿e wynikaæ z egoizmu, nieuczciwoœci, wygodnictwa, chciwoœci,
pró¿noœci i wielu innych przyczyn.
Za wybuchami z³oœci mo¿e kryæ siê np. zraniona pycha, postawa despotyczna
czy rozdra¿nienie wynikaj¹ce z przemêczenia, do którego z kolei przyczynia siê
chaotyczny tryb ¿ycia.
Zaniedbanie modlitwy mo¿e wynikaæ m.in. z braku ufnoœci czy niew³aœciwej
hierarchii wartoœci. Szczególnie wa¿ne jest zastanawianie siê nad tym, co
jest wynikiem naszego wyboru, na co mamy wp³yw, nad naszymi decyzjami. Nie wystarczy stwierdziæ, ¿e zasypiamy podczas modlitwy, ale warto
podj¹æ refleksjê nad trybem ¿ycia, organizacj¹ czasu, odpowiedniejsz¹ por¹ na
modlitwê.

W rachunku sumienia trzeba nie tylko patrzeæ wstecz, ale równie¿ szukaæ woli
Bo¿ej dla naszego przysz³ego ¿ycia.
Sumienie rozwija siê w miarê up³ywu czasu. Rozwojowi sumienia sprzyja
staranie siê, by ¿yæ Ewangeli¹. Gdy ktoœ lekcewa¿y przykazania Bo¿e, mo¿e
nastêpowaæ zag³uszenie sumienia. Dok³adnoœæ widzenia zale¿y od oœwietlenia.
W ciemnej piwnicy nie widaæ nawet du¿ego brudu. Gdy ostre œwiat³o s³oneczne
pada na czysty rega³, widaæ nawet ziarenka kurzu. Czêsto jest tak, ¿e ktoœ, kto
spowiada siê rzadko, nie potrafi dostrzec swojego grzechu („nie zabi³em, nie podpali³em, nie okrad³em, wiêcej grzechów nie mam”).
Jeœli chrzeœcijanin pod¹¿a wytrwale za Panem Jezusem i czêsto siê spowiada,
otrzymuje wiêcej œwiat³a i dziêki temu jego sumienie widzi coraz dok³adniej. Na
pod³odze czêsto mytej widaæ œlady bosych stóp, a na brudnej nie widaæ nawet
œladów zab³oconych gumiaków.
Pu³apk¹ mo¿e byæ ocenianie swego postêpowania nie wed³ug obiektywnych
kryteriów, ale wed³ug prze¿ywanych emocji czy reakcji i ocen naszych
bliŸnich. Ale nasze samopoczucie czy opinia bliŸnich niekoniecznie s¹
rzeczywist¹ miar¹ dobra czy z³a.
¯al za grzechy
„Pewien cz³owiek spowiada³ siê nastêpuj¹co:
– K³ama³em, ale i mnie ok³amywali, wiêc to siê znosi;
– Krad³em, ale i mnie okradli, wiêc to siê znosi;
– Zdradza³em ¿onê, ale i ona mnie zdradza³a, wiêc to siê znosi;
Spowiednik odpowiedzia³ mu:
– Pan Bóg ciê stworzy³, a diabli ciê wezm¹, wiêc to te¿ siê znosi”.
To prawdopodobnie tylko kaznodziejska anegdotka, ale stanowi dla nas pewne
pouczenie i zarazem ostrze¿enie przed spowiedzi¹ powierzchown¹, bez ¿alu i nawrócenia.
Najwa¿niejszym aktem penitenta jest ¿al za grzechy. Powinniœmy
¿a³owaæ, ¿e obraziliœmy Boga. Nie wystarczy ¿al tego rodzaju, ¿e przez grzech
mamy trudnoœci. Nasz grzech rani Boga. Za ka¿dy grzech Jezus cierpia³ na
krzy¿u. Grzech rani te¿ Koœció³.
Trzeba, abyœmy ¿a³owali tak mocno, ¿ebyœmy ju¿ wiêcej nie chcieli grzeszyæ. Im
bardziej ¿a³ujemy, tym mocniej pragniemy poprawy. Uczucia nie s¹ tu
najwa¿niejsze, choæ mog¹ pomóc. Wa¿na jest postawa rozumu i woli.

¯al za grzechy:
• wynika z poznania mi³oœci Jezusa i uœwiadomienia sobie, ¿e jej odrzucenie
prowadzi do potêpienia,
1
• jest darem Bo¿ym, o który mo¿na i warto prosiæ,
• zawiera: boleœæ duszy, obrzydzenie grzechów i postanowienie niegrzeszenia
w przysz³oœci.
Sobór Trydencki stwierdzi³, ¿e skrucha, która zajmuje pierwsze miejsce wœród
(...) aktów penitenta, jest to ból duszy i wstrêt do pope³nionego grzechu
z postanowieniem niegrzeszenia w przysz³oœci (Breviarium Fidei VII, 456).
Powinien byæ on prawdziwy, stanowiæ przejaw zaanga¿owania wewnêtrznego,
a jednoczeœnie powinien siê równie¿ wyraziæ na zewn¹trz poprzez postawy, gesty,
s³owa, przez pokorn¹ postawê, szczere wyznanie grzechów, chêtne przyjêcie zadanej pokuty i pouczeñ spowiednika.
Nie wystarczy, ¿e ktoœ deklaruje ¿al s³owami. Konieczne jest, aby szczerze tego
¿alu pragn¹³. Istota ¿alu jest aktem rozumu i woli. Powinniœmy odró¿niaæ
wewnêtrzn¹ istotê aktu ¿alu od prze¿yæ emocjonalnych, które mu towarzysz¹.
Skrucha to akt ca³ego cz³owieka – rozumu, woli, uczuæ. Rozum poznaje i os¹dza
pope³nione z³o, a wola podejmuje decyzjê o zmianie dotychczasowego kierunku
¿ycia, wyrzeka siê grzechów, potêpiaj¹c je i postanawia ich nie ponawiaæ. Z prze¿yciem skruchy mog¹ wi¹zaæ siê pewne prze¿ycia emocjonalne, jak smutek czy
wstyd. Wzruszenia czy ³zy mog¹ stanowiæ jedynie pomoc w procesie nawrócenia,
ale nie one stanowi¹ istotê prawdziwego ¿alu, który mo¿e istnieæ, choæ nie jest
prze¿ywany uczuciowo.
Ból duszy z powodu pope³nionego grzechu to przede wszystkim ból wewnêtrzny
z powodu naruszenia wiêzi z Bogiem. Nie zawsze musi temu towarzyszyæ wielkie
poruszenie uczuciowe. Znacznie wa¿niejsze s¹ tu chêæ przemiany ¿ycia
i rezygnacja z fa³szywego usprawiedliwiania siê, pragnienie powrotu do Boga oraz
nadzieja po³¹czona z radoœci¹ nawrócenia.
Istotnym elementem autentycznego ¿alu jest obrzydzenie sobie pope³nionego
grzechu i wyrzeczenie siê go. Aby sprawdziæ prawdziwoœæ swojego ¿alu, mo¿na
zadaæ sobie pytanie:
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„Gdyby czas siê cofn¹³ i mia³bym mo¿liwoœæ jeszcze raz podejmowaæ
decyzjê, czy mia³bym tak¹ gotowoœæ woli, ¿e nie pope³ni³bym ju¿ tego
grzechu?”.
Brak pozytywnej odpowiedzi na to pytanie wskazuje, ¿e brak jest rzeczywistego
¿alu. Gdy ¿al jest prawdziwy, cz³owiek nie tylko patrzy w przesz³oœæ, ale równie¿
zwraca siê ku przysz³oœci, postanawiaj¹c porzuciæ grzech. ¯al prowadzi ku nadziei
przemiany p³yn¹cej z ufnoœci w moc Boga, który nie tylko przebacza grzechy, ale
z nich wyzwala.
Bardzo wa¿nym przymiotem ¿alu za grzechy jest jego charakter religijny, czyli
odniesienie do Boga. Bywa tak, ¿e cz³owiek ¿a³uje za grzechy z powodu
konsekwencji grzechu, np. utraty zdrowia, strat materialnych, kompromitacji,
utraty wolnoœci, doznanego upokorzenia, ale trzeba zauwa¿yæ, ¿e taki ¿al nie
posiada jednak sam w sobie charakteru religijnego.
Naturalne konsekwencje grzechu mog¹ jednak pomóc w wejœciu na drogê
nawrócenia. Mog¹ sprawiæ, ¿e cz³owiek zacznie odczuwaæ wstrêt do grzechu ze
wzglêdu na Boga, odkrywaj¹c i uznaj¹c swoj¹ g³upotê, marnowanie Bo¿ych darów, upodlenie w³asnej godnoœci i wpadniêcie w niewolê z³a i namiêtnoœci.
¯al za grzechy powinien byæ nadprzyrodzony, rodz¹cy siê pod wp³ywem ³aski.
Bez pomocy Bo¿ej cz³owiek nie jest w stanie ¿a³owaæ za grzechy. Prze¿ycie ¿alu
dopiero wtedy przygotowuje do odpuszczenia grzechów, jeœli jest po³¹czone
z ufnoœci¹ w mi³osierdzie Bo¿e... (BF VII, 456).
Judasz potêpi³ swój grzech, wyzna³ go i chcia³ zadoœæuczyniæ, zwracaj¹c
srebrniki, ale zabrak³o mu wiary w mi³osierdzie Bo¿e. Nie przyj¹³ Bo¿ego
przebaczenia.
¯al za grzechy mo¿e mieæ miejsce tak¿e wtedy, gdy emocjonalne odczucie nie
potwierdza tego lub nawet siê temu przeciwstawia. Niemniej jednak ¿al
prze¿ywany uczuciowo mo¿e okazaæ siê bardziej pomocny, a wiêc po¿¹dany
w procesie nawrócenia dla owocnoœci pokuty.
¯al powinien byæ powszechny, czyli obejmowaæ przynajmniej wszystkie
grzechy œmiertelne. Mo¿e byæ niedoskona³y (z powodu lêku przed kar¹, rozwa¿ania obrzydliwoœci grzechu, jego szkodliwoœci, lêku przed konsekwencjami
doczesnymi i wiecznymi) lub doskona³y (z bezinteresownej mi³oœci do Boga).
Ilustracj¹ mo¿e byæ przyk³ad z relacji ludzkich: ch³opiec coœ „przeskroba³” i teraz
¿a³uje. Czy jednak ¿a³uje dlatego, ¿e sprawi³ ojcu przykroœæ, czy dlatego, ¿e boi siê

kary. Co bardziej go interesuje: twarz ojca czy jego pasek? Aby spowiedŸ by³a
wa¿na, wystarczy ¿al niedoskona³y.
W niebezpieczeñstwie œmierci, przy braku mo¿liwoœci wyspowiadania siê tylko
¿al doskona³y (po³¹czony z pragnieniem wyspowiadania siê jak najszybciej
w przysz³oœci, gdy bêdzie to mo¿liwe) g³adzi grzechy œmiertelne. Po ka¿dym
grzechu œmiertelnym nale¿a³oby wzbudzaæ ¿al doskona³y i mo¿liwie szybko
skorzystaæ ze spowiedzi sakramentalnej. Nikt z nas nie zna dnia i godziny swojej
œmierci. Trzeba byæ zawsze przygotowanym.
Pan Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. ¯al za grzechy nie polega
na samopotêpieniu. Prawdziwa skrucha powi¹zana jest z trosk¹ o osoby, które
obraziliœmy czy skrzywdziliœmy (Pana Boga i bliŸnich). Smutek, który jest z Boga,
dotyczy z³ego postêpowania i szkód, jakie wyrz¹dziliœmy. Prowadzi do
nawrócenia.
Smutek egocentryczny natomiast ubolewa nad tym, ¿e zawiedliœmy w³asne
oczekiwania, okazaliœmy siê g³upi czy Ÿli, skompromitowaliœmy siê. Wi¹¿e siê
z samopotêpieniem, prowadzi do pogardzania sob¹, depresji, zniechêcenia. Nie
prowadzi do rozwoju, jest przeszkod¹ na drodze do przemiany. Tracimy wtedy
motywacjê do pracy nad sob¹.
Autentyczna skrucha nie pogr¹¿a w rozpaczy i samoudrêczeniu, ale kieruje
cz³owieka ku mi³osierdziu Bo¿emu. Nie nale¿y podtrzymywaæ w sobie chorego
poczucia winy, ale z wiar¹ patrzeæ na krzy¿ Chrystusa Pana jako na miejsce Jego
zwyciêstwa nad ka¿dym grzechem. Proœmy Pana o ³askê prawdziwej skruchy,
o nadziejê, ufnoœæ, o to, abyœmy potrafili przyj¹æ Jego mi³osierdzie.
Mocne postawienie poprawy
B³êdem jest rozpowszechnianie takiego obrazu Boga, który jest tak mi³osierny,
¿e godzi siê na ka¿dy grzech. Potrzebna jest zdecydowana decyzja woli
niegrzeszenia wiêcej.
Podobno pewna kobieta spowiada³a siê w nastêpuj¹cy sposób: „Ukradliœmy
z mê¿em s¹siadowi szeœæ snopków, ale niech tam ksi¹dz policzy za dziesiêæ, bo
jeszcze wieczorem pójdziemy i cztery dokradniemy”. Taka postawa jest oczywiœcie
zaprzeczeniem postanowienia poprawy. Prawdziwe nawrócenie jest zerwaniem
ze wszystkim, co nie jest Bogiem, a zajmuje Jego miejsce.

Niew³aœciwe jest myœlenie, ¿e musimy grzeszyæ. ¯ycie w grzechu nie mo¿e
byæ traktowane jak coœ normalnego. Nie jesteœmy powo³ani, by ¿yæ jak ¿aby,
które siedz¹ w b³ocie, wychodz¹ z niego na krótko i zaraz wracaj¹. Sakrament
pokuty nie powinien byæ traktowany tylko jak pralnia. Chodzi nie tylko
o oczyszczenie z grzechów, ale o nawrócenie i przemianê serca i ¿ycia.
O. Mariusz Bigiel SJ pisze, ¿e postanowienie poprawy winno byæ:
• „konkretne,
• stanowcze w odniesieniu do wszystkich grzechów ciê¿kich,
• po³¹czone z decyzj¹ unikania okazji do grzechu”.
Postanowienie poprawy jest mocne, gdy decydujemy siê wyrzec wszelkiego
grzechu œmiertelnego mimo wszelkich trudnoœci, jakie mog¹ siê pojawiæ.
Trzeba te¿ postanowiæ, nad jakim jednym konkretnym grzechem bêdziemy
pracowali do nastêpnej spowiedzi. Potrzebne s¹ konkrety! Postanowienia
ogólnikowe (np. bêdê kochaæ wszystkich ludzi) najczêœciej nie prowadz¹ do
przemiany. Trzeba przemyœleæ strategiê walki ze z³ymi sk³onnoœciami. Lepiej,
jeœli nie podejmuje siê zbyt wielu postanowieñ.
Dobrze jest wybraæ jeden grzech lub wadê g³ówn¹, nad któr¹ postanawiamy
pracowaæ do nastêpnej spowiedzi. Trudno jest bowiem pracowaæ nad wszystkim
jednoczeœnie. Praca podjêta w jednej dziedzinie pozytywnie wp³ywa równie¿ na
inne obszary naszego ¿ycia.
Aby dokonaæ w³aœciwego wyboru kierunku pracy nad sob¹, warto poprosiæ
Ducha Œwiêtego o œwiat³o. Trzeba te¿ codziennie rano prosiæ o ³askê wystrzegania
siê szczególnie tego konkretnego grzechu, a jeœli upadniemy, starajmy siê
natychmiast ¿a³owaæ i przeprosiæ Boga.
Nale¿y zatem zastanowiæ siê, co chcemy zmieniæ i jak. Przydatna jest
metoda ma³ych kroków, ale w przypadku powa¿nych grzechów potrzeba
radykalnego zerwania z nimi.
Ktoœ, kto modli siê za ma³o, mo¿e zaplanowaæ systematyczne przed³u¿anie
czasu na modlitwê osobist¹. Trudno jednak stopniowo rezygnowaæ z grzechu
cudzo³óstwa czy pijañstwa – tu potrzeba zdecydowanych ciêæ.
W pewnych powtarzaj¹cych siê sytuacjach warto przewidywaæ, co mo¿e siê
wydarzyæ i przemyœleæ zawczasu nasz¹ ewentualn¹ reakcjê. Np., gdy ktoœ
systematycznie robi nam awantury, warto rozwa¿yæ, jak zareagujemy, by nie daæ

siê sprowokowaæ do odpowiadania z³em na z³o, a jednoczeœnie swoj¹ nadmiern¹
uleg³oœci¹ nie dawaæ przyzwolenia na grzech. Ktoœ, kto zasypia w czasie modlitwy, powinien zastanowiæ siê nad innym rozplanowaniem czasu.
Mistrzowie ¿ycia duchowego polecaj¹ zasadê agere contra (dzia³aæ przeciw).
Warto, walcz¹c z naszymi s³aboœciami, wadami i upadkami, podejmowaæ
konkretne postanowienia im przeciwne. Pewna osoba, walcz¹c z wad¹ sk¹pstwa,
postanowi³a byæ hojn¹, z czym zwi¹zane by³y konkretne ofiary i ja³mu¿ny.
Poniewa¿ sami z siebie nic dobrego uczyniæ nie mo¿emy, wa¿ne jest, aby
naszym dobrym postanowieniom towarzyszy³a systematyczna modlitwa. Jest ona
potrzebna zarówno w czasie podejmowania postanowieñ, jak i ich realizacji. Gdy
odnosimy sukcesy, powinniœmy dziêkowaæ Bogu i ca³¹ chwa³ê oddawaæ Jemu.
W wypadku pora¿ek nie powinniœmy siê zniechêcaæ, ale rozmawiaæ o nich
z Panem, przyzywaj¹c Jego mi³osierdzia i ufaæ, ¿e nie odmówi nam swej ³aski.
Niepowodzenia s¹ okazj¹ do wzrostu w pokorze i gorliwym wo³aniu o pomoc Bo¿¹.
Podejmuj¹c postanowienie poprawy, trzeba pamiêtaæ, ¿e nie mo¿emy naiwnie
deklarowaæ: „Na pewno ju¿ nigdy tego nie zrobiê”. Dobre s¹ konkretne
postanowienia, ale musz¹ byæ oparte na modlitwie o ³askê. Wszelka nadzieja
oparta na sobie i nie poparta modlitw¹ jest zuchwa³oœci¹.
Postanowienie poprawy jest skuteczne, gdy chcemy zastosowaæ wszystkie
œrodki konieczne do unikniêcia grzechów na przysz³oœæ.
Postanowienie poprawy powinno byæ ukierunkowane przeciw Ÿród³om grzechu
i okazjom do z³a oraz przyczyniaæ siê do porz¹dkowania ¿ycia. Powinno tak¿e
zawieraæ gotowoœæ podjêcia zaradczych œrodków przeciw grzechom, w tym
rezygnacjê z okazji do grzechu. Pomocne œrodki to tak¿e czujnoœæ, modlitwa,
niepoddawanie siê chwilowym zachciankom, polecanie siê opiece Matki Bo¿ej.
Okazjê do grzechu – w szerszym znaczeniu – mog¹ stanowiæ: okolicznoœci
zewnêtrzne, sytuacje, osoby i wszelkiego rodzaju przedmioty, rzeczy, które
wystawiaj¹ nas na niebezpieczeñstwo grzechu.
W wê¿szym znaczeniu okazja to taki zespó³ warunków wewnêtrznych
i zewnêtrznych, który przyczynia siê do mo¿liwoœci i ³atwoœci zgrzeszenia. Na
okazjê sk³adaj¹ dwa aspekty – obiektywny (np. szkodliwa ksi¹¿ka, film czy z³e
towarzystwo) oraz subiektywny (osobista dyspozycja do grzechu).
„Okazje do grzechu mo¿na podzieliæ na:
• dalsze – gdy mogê upaœæ,
• bli¿sze – w których przeciêtny cz³owiek na moim miejscu upada,

• bezpoœrednie – w których do tej pory najczêœciej upada³em.”
(o. Mariusz Bigiel SJ)
Prawdziwe nawrócenie wymaga bezwzglêdnej rezygnacji z okazji
bezpoœredniej oraz aktywnego unikania okazji bli¿szej.
O. Mariusz Bigiel daje te¿ cenne wskazówki:
„Autentyczne nawrócenie (uwolnienie) oznacza bezwzglêdn¹ rezygnacjê z okazji
bezpoœredniej oraz aktywne unikanie okazji bli¿szej. Na przyk³ad: pewien
cz³owiek upada³ w grzech pijañstwa, zw³aszcza gdy spotyka³ swoich kolegów
(okazja bli¿sza). Koledzy zaœ stali zawsze na ulicy Koralowej nieopodal baru
„Europa” (przejœcie ulic¹ Koralow¹ to okazja bezpoœrednia).
Cz³owiek ten chce siê nawróciæ i zerwaæ z grzechem pijañstwa. Co musi zrobiæ?
• Bezwzglêdnie unikaæ okazji bezpoœredniej, czyli pod ¿adnym pozorem nie
chodziæ ulic¹ Koralow¹ (zmieniæ trasê!).
• Aktywnie unikaæ okazji bli¿szej: zmieniæ kolegów lub te¿ powiedzieæ im przy
pierwszym spotkaniu, ¿e nie pije. Aby zmieniæ kolegów, musi poznaæ nowych,
ale lepszych od poprzednich. Ponadto, przewiduj¹c suto zakrapiane imieniny
u cioci Lucynki, zadzwoniæ zawczasu i z³o¿yæ ¿yczenia przez telefon (...).
• Okazja dalsza – jest ni¹ nasze ¿ycie – tej nie da siê unikn¹æ. Mo¿na j¹ jednak
odsun¹æ, wspó³pracuj¹c z ³ask¹. Nale¿y spe³niaæ dobre uczynki, a zw³aszcza
modliæ siê rano i wieczorem. Walka z wad¹ g³ówn¹ jest praktycznym
unikaniem okazji do grzechu”.
Postanowienie poprawy powinno obejmowaæ:
• unikanie wszystkich grzechów œmiertelnych oraz w miarê mo¿liwoœci grzechów
powszednich,
• unikanie bli¿szej i dobrowolnej okazji do grzechu,
• dokonanie zadoœæuczynienia.
Wa¿ne jest te¿, abyœmy planowali dobro, a nie tylko unikali grzechów. Trzeba,
byœmy prosili Boga o œwiat³o i si³ê do podjêcia dobrych postanowieñ oraz ich
realizacji. Powinniœmy byæ zdecydowani na unikanie grzechu i gotowi na podjêcie
trudów i przykroœci, które mog¹ siê z tym wi¹zaæ.

Szczera spowiedŸ
Bóg przebacza nam grzechy za poœrednictwem Koœcio³a. By nasza proœba
o przebaczenie by³a szczera, powinna byæ skierowana do tych, których
skrzywdziliœmy – do Boga i bliŸnich. Ka¿dy grzech rani Koœció³. Trudno
oczekiwaæ, ¿e Bóg odpuœci nam grzechy, jeœli odmawiamy pojednania z Koœcio³em
i braæmi albo je zaniedbujemy. Pan Jezus zwi¹za³ przebaczenie Ojca z przebaczeniem Koœcio³a: Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie
Ducha Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane (J 21,22–23). Aby kap³an móg³ nam odpuœciæ grzechy,
powinniœmy mu je wyznaæ.
„Indywidualna i integralna spowiedŸ z grzechów ciê¿kich oraz rozgrzeszenie
stanowi¹ jedyny zwyczajny sposób pojednania siê z Bogiem i Koœcio³em” (KKK
1497). „Wyznanie grzechów wobec kap³ana stanowi istotn¹ czêœæ sakramentu
pokuty: „Na spowiedzi penitenci powinni wyznaæ wszystkie grzechy œmiertelne,
których s¹ œwiadomi po dok³adnym zbadaniu siebie, chocia¿ by³yby najbardziej
skryte i pope³nione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu,
poniewa¿ niekiedy ciê¿ej rani¹ one duszê i s¹ bardziej niebezpieczne ni¿
pope³nione” (KKK 1456).
„Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest œciœle
konieczne, niemniej jest przez Koœció³ gor¹co zalecane. Istotnie, regularne
spowiadanie siê z grzechów powszednich pomaga nam kszta³towaæ sumienie,
walczyæ ze z³ymi sk³onnoœciami, poddawaæ siê lecz¹cej mocy Chrystusa
i postêpowaæ w ¿yciu Ducha. Czêœciej otrzymuj¹c przez sakrament pokuty dar
mi³osierdzia Ojca, jesteœmy przynaglani, by byæ – jak On – mi³osierni” (KKK
1458).
Wyznanie powinno obejmowaæ wszystkie i poszczególne grzechy œmiertelne,
które nie zosta³y jeszcze odpuszczone. Przypomnê, ¿e grzech œmiertelny zachodzi
wtedy, gdy jednoczeœnie wystêpuj¹:
• powa¿na materia,
• œwiadomoœæ,
• dobrowolnoœæ.
Nale¿y podaæ rodzaj i liczbê grzechów œmiertelnych oraz wa¿ne
okolicznoœci. Mo¿e byæ tak, ¿e pewne okolicznoœci zmieniaj¹ ciê¿koœæ grzechu.
Grzech powszedni mo¿e staæ siê grzechem ciê¿kim, np. gdy wi¹¿e siê z powa¿nym

zgorszeniem lub jest wielokrotnie powtarzany czy wyp³ywa z celowego lekcewa¿enia Pana Boga. Drobna kradzie¿ podejmowana czêsto mo¿e przerodziæ siê
w materiê powa¿n¹.
Aby spowiedŸ by³a szczera, nale¿y:
• „starannie siê przygotowaæ,
• spowiadaæ siê tylko z grzechów w³asnych, nie wolno opowiadaæ w czasie
spowiedzi grzechów cudzych,
• nie usi³owaæ niczego ukryæ,
• nie nale¿y wstydziæ siê ani baæ siê wyznaæ jakiegokolwiek grzechu; ksiê¿a s¹
przyzwyczajeni do grzechów i niczym nie jesteœ w stanie ich zadziwiæ ani
zaskoczyæ – wa¿niejsze od tego, co ksi¹dz pomyœli, jest to, co pomyœli Jezus,
• zacz¹æ od grzechów ciê¿kich i tego, co wydaje siê najtrudniejsze,
• liczy siê bardziej duch pokuty (prawdziwa skrucha), a nie detaliczne wyliczanie
szczegó³ów, które nie wp³ywaj¹ na zmianê istoty grzechu i na rodzaj winy;
zbêdne szczegó³y to takie, które nie dodaj¹ nic nowego do oceny ciê¿koœci
grzechów (Hbr 1,3),
• jeœli istniej¹ jakieœ w¹tpliwoœci, zapytaæ ksiêdza w czasie spowiedzi,
porozmawiaæ. Ksi¹dz na pewno nie zgorszy siê ani nic nikomu nie powie”. (o.
Mariusz Bigiel SJ)
Powinniœmy spowiadaæ siê w celu odpuszczenia grzechów, a nie tylko w celu
uzyskania porady czy pocieszenia.
W Sakramencie pojednania i pokuty Chrystus odpuszcza wszystkie grzechy
zapomniane, chyba ¿e s¹ œwiadomie i dobrowolnie zatajone. W przypadku
zatajenia grzechu œmiertelnego spowiedŸ jest niewa¿na i wymaga powtórzenia.
Gdy zapomnieliœmy wyznaæ grzechu ciê¿kiego, spowiedŸ jest wa¿na, ale
jesteœmy zobowi¹zani wyznaæ ten grzech jak najszybciej przy najbli¿szej spowiedzi.
Lepiej spowiadaæ siê, gdy nie ma kolejek do konfesjona³u, bo wtedy jest wiêcej
czasu. Nie powinniœmy mieæ wygórowanych oczekiwañ w stosunku do
spowiednika (np. ¿e rozwi¹¿e nam wszystkie problemy), szczególnie jeœli nas
bli¿ej nie zna. Wa¿noœæ sakramentu nie zale¿y od œwiêtoœci i geniuszu kap³ana.
To sam Pan Jezus w sakramencie pokuty i pojednania odpuszcza nam grzechy
i daje ³askê ku przemianie. W owocnoœci sakramentu od postawy spowiednika
wa¿niejsza jest nasza postawa (dobre przygotowanie, autentyczna skrucha,
szczere pragnienie nawrócenia). Warto staraæ siê o sta³ego spowiednika, bo bêdzie
móg³ on nam wiêcej pomóc.

Przebieg spowiedzi
Zazwyczaj zaczyna siê od s³ów: „Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Potem powinno siê prze¿egnaæ („W Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego”). Kap³an
mo¿e wypowiedzieæ s³owa zachêty (w praktyce dzieje siê to raczej rzadko).
Teraz nale¿y okreœliæ czas ostatniej spowiedzi, stan ¿yciowy, trudnoœci
w prowadzeniu ¿ycia chrzeœcijañskiego oraz inne wa¿ne okolicznoœci.
Jeœli spowiednik nie zna penitenta, dobrze jest powiedzieæ kilka s³ów o sobie,
daæ siê poznaæ (bez nadmiernej rozwlek³oœci – szczególnie gdy jest d³uga kolejka).
Nale¿y powiedzieæ, kiedy mia³a miejsce ostania spowiedŸ, czy otrzymaliœmy
rozgrzeszenie oraz czy odprawiliœmy pokutê. Potem nastêpuje wyznanie
grzechów. Dobrze jest powiedzieæ, na czym polega³a nasza praca nad sob¹ od
ostatniej spowiedzi. Jeœli mamy jakieœ pytania, mo¿emy je zadaæ.
Po wyznaniu grzechów wskazane jest powiedzieæ np. „Wiêcej grzechów nie
pamiêtam, za wszystkie ¿a³ujê i postanawiam poprawê. Proszê o naukê, pokutê
i rozgrzeszenie”.
Trzeba uwa¿nie s³uchaæ pouczenia i zapamiêtaæ, jak¹ pokutê otrzymujemy.
Jeœli wydaje siê nam zbyt trudna czy niemo¿liwa do wykonania, mo¿emy
zasygnalizowaæ to spowiednikowi lub sami j¹ zaproponowaæ.
Gdy kap³an udziela rozgrzeszenia, penitent mo¿e trwaæ w modlitwie skruchy
(np. biæ siê w piersi i mówiæ pó³g³osem: „Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciw mnie grzesznemu”).
Po s³owach rozgrzeszenia penitent odpowiada: „Amen”.
Jeœli potem kap³an powie: „Wys³awiajmy Pana, bo jest dobry”, nale¿y
odpowiedzieæ: „Bo Jego mi³osierdzie trwa na wieki”.
Kap³an odpowiada wtedy: „Pan odpuœci³ tobie grzechy, idŸ w pokoju”.
Przed odejœciem od konfesjona³u mo¿na wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ s³owami:
„Bóg zap³aæ!” i – jeœli jest to w danym miejscu przyjête – uca³owaæ stu³ê na znak
czci wobec Krzy¿a Chrystusowego.

Zadoœæuczynienie Panu Bogu i bliŸniemu
Grzech zniewa¿a Boga. Zadoœæuczynienie s³u¿y naprawieniu tej zniewagi
i wynagrodzeniu za ni¹ wiêksz¹ mi³oœci¹. Wynagrodzenie powinno byæ
skierowane ku naprawieniu naruszonego porz¹dku moralnego ustanowionego
przez Boga. Pan Bóg ma prawo oczekiwaæ od nas mi³oœci wynagradzaj¹cej.
Wielkoœæ zniewagi mierzy siê godnoœci¹ osoby zniewa¿onej. Godnoœæ Boga jest
nieskoñczona. ¯aden cz³owiek nie jest w stanie w pe³ni zadoœæuczyniæ i wynagrodziæ za swój grzech. Tylko Pan Jezus w naszym imieniu i w naszym za-

stêpstwie dokona³ pe³nego zadoœæuczynienia. Niewinny Chrystus Pan przyj¹³ na
siebie winy wszystkich ludzi.
„Wiele grzechów przynosi szkodê bliŸniemu. Nale¿y uczyniæ wszystko, co
mo¿liwe, aby j¹ naprawiæ (na przyk³ad oddaæ rzeczy ukradzione, przywróciæ dobr¹
s³awê temu, kto zosta³ oczerniony, wynagrodziæ krzywdy). Wymaga tego
zwyczajna sprawiedliwoœæ. Ponadto grzech rani i os³abia samego grzesznika,
a tak¿e jego relacjê z Bogiem i z drugim cz³owiekiem. Rozgrzeszenie usuwa
grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporz¹dku, jaki wprowadzi³ grzech. Grzesznik
podŸwigniêty z grzechu musi jeszcze odzyskaæ pe³ne zdrowie duchowe. Powinien
zatem zrobiæ coœ wiêcej, by naprawiæ swoje winy: powinien «zadoœæuczyniæ»
w odpowiedni sposób lub «odpokutowaæ» za swoje grzechy. To zadoœæuczynienie
jest nazywane tak¿e «pokut¹»” (KKK 1459).
O. Mariusz Bigiel pisze:
• „Najlepsz¹ metod¹ zadoœæuczynienia Bogu jest dziêkczynienie i uwielbienie.
• Najdoskonalsz¹ form¹ dziêkczynienia jest Eucharystia.
• Krzywdy nale¿y naprawiæ: niesprawiedliwoœæ odp³aciæ, oszczerstwa odwo³aæ.
• W razie niemo¿liwoœci naprawienia tym, których skrzywdziliœmy,
zadoœæuczynimy najbli¿szym poprzez uczynki mi³osierne co do duszy i cia³a.
• Jeœli coœ z³ego zrobi³eœ, winieneœ to naprawiæ: ukrad³eœ – oddaæ, pogniewa³eœ
siê – pojednaæ siê, obmówi³eœ – odwo³aæ! Przeprosiæ tych, których skrzywdzi³eœ.
• Szkody trzeba naprawiæ. Zadoœæuczynienia nie powinno siê opóŸniaæ bez
powodu. Jeœli szkoda jest znaczna, a z³odziej roztrwoni³ dobra, mo¿e oddawaæ
sukcesywnie. Tutaj nale¿y uwzglêdniæ równie¿ sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, nie
tylko legaln¹.
• Z³odziej ma prawo zwracaæ dobra w sposób anonimowy.
• Ludzie pope³niaj¹cy niesprawiedliwoœæ dzia³aj¹ zazwyczaj wspólnie.
• Stosuj¹c zadoœæuczynienie, które sp³acamy za nasze grzechy, musimy byæ
œwiadomi, ¿e nie jest do tego stopnia «nasze», aby nie by³o dokonane dziêki
Jezusowi Chrystusowi.”
Gdy nie mo¿na odnaleŸæ prawowitego w³aœciciela, mo¿na dokonaæ restytucji
(zadoœæuczynienia) na rzecz ubogich lub na inne cele charytatywne.
Jedn¹ z form zadoœæuczynienia mo¿e stanowiæ podjêcie swojego krzy¿a
w postawie poddania woli Bo¿ej, ufnoœci, pokory, cierpliwoœci. Mo¿e polegaæ to na
podjêciu np. najtrudniejszych obowi¹zków, cierpienia duchowego i fizycznego,
jakie nas spotyka.
Opracowa³ Zbigniew Lityñski

