
Spowiedź Święta: czytaj więcej na stronach 5 – 31:  
http://parafia.rabka.swmm.eu/Gdzie_i_kiedy.pdf 

Zwyczajnym sposobem odpuszczenia grzechów ciężkich „jest 
indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie. W sytuacji 
wyjątkowo groźnej pandemii  „można, a niejednokrotnie należy, 
skorzystać z nadzwyczajnych form pojednania z Bogiem”, 
przewidzianych przez Kościół. 

Wierni w czasie trwania pandemii z wielu powodów, np z powodu kwarantanny, mogą nie mieć dostępu do 
kapłana. W tym nadzwyczajnym czasie wierni są zachęcani do pozostania w domu. W takiej sytuacji można 
„odzyskać stan łaski uświęcającej poprzez akt żalu doskonałego, czyli wyrażenie skruchy z miłości do Boga”. 
Skrucha może być uzewnętrzniona prostą formułą (np. przez akt żalu: „Ach żałuję za me złości…”). Takiej 
postawie musi towarzyszyć „szczery zamiar wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, kiedy to będzie 
możliwe”. Zostało podkreślone, że duchowni powinni często przypominać o „zbawiennym charakterze żalu 
za grzechy z miłości do Boga”. W tym kontekście przywołane są słowa papieża Franciszka, który w homilii z 
20 marca br. powiedział: „Czyń to, co mówi Katechizm. Jeśli nie znajdziesz kapłana, który mógłby Cię 
wyspowiadać, porozmawiaj z Bogiem, który jest Twoim Ojcem i powiedz Mu: «Panie, zrobiłem to, i jeszcze 
tamto… Przebacz mi» i poproś go z całego serca o przebaczenie, poprzez akt żalu i przyrzeknij Mu: «Potem 
się wyspowiadam, ale teraz mi przebacz». I od razu wrócisz do łaski Bożej”. 

Dokument przypomina też o łasce specjalnego odpustu zupełnego, udzielonego chorym i licznym grupom 
wiernych. Dokument w tej sprawie wydała w ubiegłym tygodniu Penitencjaria Apostolska. Warunkiem 
otrzymania odpustu jest oderwanie od grzechu, odmówienie wskazanych modlitw. Wystarczy wyrażenie 
pragnienia wypełnienia pozostałych warunków odpustu (spowiedzi, Komunii Świętej, modlitwy w 
intencjach Ojca Świętego), gdy tylko będzie to możliwe. 

Przytoczono także zalecenia Penitencjarii Apostolskiej określające w jakich warunkach, w sytuacji pandemii 
powinna odbywać się spowiedź. Podkreślono konieczność zachowania zarówno bezpiecznej odległości 
spowiednika od penitenta, jak i wiernych oczekujących na spowiedź. Zdecydowanie zalecono 
zrezygnowanie z konfesjonału i urządzenia do tego celu specjalnego pomieszczenia np. kaplicy, zakrystii, 
sali katechetycznej lub biura parafialnego   . „Spowiedzi można także wysłuchać na otwartej przestrzeni z 
dala od innych ludzi”. 

„W okresie epidemii podczas sprawowania sakramentu pokuty mogą wystąpić okoliczności, w których nie 
będzie wymagane integralne i pełne wyznanie grzechów”. Podkreślono, że taka sytuacja może wystąpić w 
przypadku zaistnienia zagrożenia (np. niebezpieczeństwa zakażenia) dla penitenta lub spowiednika. 
Podobne okoliczności mogą wystąpić, gdy nie można zachować odpowiedniej dyskrecji przy wyznawaniu 
grzechów, choćby na sali szpitalnej. W takich warunkach „kapłan według swojego rozeznania może pouczyć 
penitenta o konieczności skrócenia wyznania grzechów”. W przypadku niepełnego wyznania win przez 
penitenta, kapłan przed udzieleniem rozgrzeszenia zobowiązuje go do szczegółowego wyznania grzechów 
ciężkich podczas najbliższej spowiedzi. 

W przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci kapłan może udzielić rozgrzeszenia ogólnego dla 
wielu penitentów, jeśli nie ma możliwości ich wyspowiadania. „W sytuacji obecnej epidemii w 
bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci mogą znajdować się pacjenci na oddziałach zakaźnych oraz 
personel szpitalny, który się nimi zajmuje. W miarę rozwoju zagrożenia ta kategoria może objąć także inne 
grupy i osoby”. Zostało dodane, że o potrzebie udzielenia rozgrzeszenia ogólnego trzeba powiadomić 
biskupa diecezjalnegolub jeśli nie jest to możliwe należy poinformować go o tym fakcie po dokonaniu 
absolucji generalnej. Przypomniano także o obowiązku wezwania wiernych do aktu skruchy oraz o 
konieczności postanowienia wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi po ustaniu zagrożenia. Wskazania 
kanoniczne oraz liturgiczne odnośnie tej wyjątkowej formy sprawowania sakramentu pokuty znaleźć 
można je także w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Gdzie_i_kiedy.pdf


Każda z form sprawowania sakramentu pokuty „wymaga fizycznej obecności kapłana i penitenta” i nie 
może być zastąpiona inną formą komunikacji. Zachęcono jednak, aby wykorzystać środki komunikacji 
społecznej „w celu przygotowania wiernych do odpowiedniego przeżycia spowiedzi w skróconej lub w 
nadzwyczajnej formie, a także do podnoszenia na duchu”. Za pośrednictwem mediów „należy informować 
wiernych o możliwości przełożenia nakazanej przykazaniem kościelnym spowiedzi na czas po zakończeniu 
epidemii, wzywać do modlitwy oraz tłumaczyć znaczenie i wartość żalu doskonałego”. 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-marzec-2020-o/2020-03-23c-spowiedz-w-czasach-epidemii-dokument-kurii-biskupiej-ordynariatu-polowego/ 

 

Zawsze warto chodzić do spowiedzi, o ile jest taka możliwość.                           
"To spotkanie z Bożym miłosierdziem, to jest coś przepięknego,                              
ale w tym szczególnym czasie trzeba podejść do tego z roztropnością”.                                
Video: https://youtu.be/Ztv6qjMxgRs                                                                                            
Jeśli masz pytanie wyślij je na: pytania@deon.pl 

 

Spowiedź przez smartfona nie jest 

ważna - orzekł Watykan. Jak się podkreśla, mimo wielu zmian 

wymuszonych przez pandemię, ksiądz nie może spowiadać przez telefon. 

Możliwe jest udzielenie zbiorowego rozgrzeszenia, na przykład przy 

wejściu na oddział w szpitalu. 

Kardynał Mauro Piacenza, który jest Penitencjariuszem Większym Stolicy Apostolskiej, wyjaśnił na łamach  

watykańskiego dziennika "L’Osservatore Romano", że w przypadku połączenia telefonicznego "brakuje 

rzeczywistej obecności penitenta i nie dochodzi do przekazania słowa rozgrzeszenia; są tylko wibracje 

elektryczne, które odtwarzają ludzkie słowa". 

Dostojnik zaznaczył zarazem, że Kościół nie pozostawia tych, którzy chcą się wyspowiadać, ale nie mogą 

tego zrobić. Chodzi na przykład o dramatyczne sytuacje na zamkniętych oddziałach szpitalnych, gdzie są 

pacjenci chorzy na Covid-19. 

- Do biskupa diecezjalnego należy ustalenie na podległym mu obszarze i relatywnie do poziomu zakażeń, 

bardzo ciężkich przypadków, w których dozwolone jest udzielenie zbiorowego rozgrzeszenia; na przykład 

przy wejściu na oddziały szpitalne, gdzie znajdują się zakażeni wierni, którym grozi śmierć - oświadczył 

kardynał Piacenza. Dodał, że trzeba zapewnić odpowiednie narzędzia po to, by słowa rozgrzeszenia były 

słyszalne. 

Msza Święta oglądana w telewizji nie zastępuje tej, w której uczestniczy się w kościele. 

- Nic nie zastąpi udziału w Mszy Świętej na żywo.                                                                              
"W sytuacjach, w których nie jest możliwe udanie się na Mszę Świętą, 
nie ma też obowiązku jej zastąpienia" inną formą udziału. Nie ma więc 
obowiązku słuchania, czy oglądania Mszy Świętej, bowiem to nigdy, a 
przenigdy nie jest uczestnictwem. Spowiedź, ani inne sakramenty przez 
radio, czy telewizję nie są ważne. 

 

- Oczywiście, jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć w liturgii i bierze udział w niej poprzez telewizję, 
dokonuje aktu pobożnego i duchowo pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-12-06/spowiedz-przez-smartfona-watykan-zajal-stanowisko/  
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„Spowiedź drive” we 
francuskiej parafii. Tak 
kapłani omijają 
sanitarny reżim 
państwa 

 
Read 
more: http://www.pch24.pl/spowied
z-drive-we-francuskiej-parafii--tak-
kaplani-omijaja-sanitarny-rezim-
panstwa,75786,i.html#ixzz6LP02EZYV 
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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 lub 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      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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, nachalnego nieznajomego czy 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. Widziałem w tym dobro czy zło. 

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, 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.                                              
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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 

(lub partner jest mężem), 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". 

Czym są grzechy wołające o pomstę do nieba?                                                                                                                     
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. 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               

(por. Mt 10, 14-15). 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 

http://twojabiblia.pl/czytaj/Mt/10


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, 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

 

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

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. 

Pytanie: Post u chrześcijan: co Biblia mówi na temat postu?                                                                              
Odpowiedź: 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. Dzieje Apostolskie mówią o tym, że wierzący pościli przed podjęciem ważnych 

decyzji (Dzieje Apostolskie 13:4; 14:23). Post i modlitwa często idą w parze (Ewangelia wg św. Łukasza 

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 (1 List św. Pawła do Koryntian 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.” 
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Nie wolno pożywać mięsa, tj. tego wszystkiego, co z natury swej, ze zwyczaju lub z powszechnego 

mniemania 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, a niedoskonały to jest strach przed karą, przed potępieniem 

wiecznym, przed piekłem. Tu nie chodzi o uczucia tylko, lecz mam sobie uświadomić, że zrobiłem coś, co 

wobec dobroci i miłości Pana Boga jest złem
/7

.                                                                                                   

Video: https://youtu.be/MobmHp0Njn0     

  

Kiedy przychodzimy do kościoła na spowiedź i przyglądamy się czekającym w kolejce do konfesjonału 

penitentom, raczej nie widzimy ich zalanych łzami. Sami też pewnie nie przypominamy sobie wiele takich 

spowiedzi. Czy coś jest więc nie tak? Czy jeśli żal za grzechy jest warunkiem dobrej spowiedzi, to nie 

powinniśmy przeżywać go bardzo emocjonalnie? I przede wszystkim, co jeśli wcale nie chce nam się 

płakać, ani specjalnie nie czujemy się przygnębieni? 

 

      Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o żalu za grzechy podkreśla, że jest to ból duszy z powodu 

obrazy dobrego Pana Boga i znienawidzenie tego zła, którego człowiek się dopuścił (KKK 141). Warto 

zauważyć, że nie ma tutaj mowy o tym, że ma być mi smutno, a najlepiej gdybym zalał się rzewnymi łzami. 

Same uczucia nie są ani istotą, ani warunkiem żalu za grzechy i ich brak nie oznacza nieważności 

sakramentu pokuty. W nauczaniu Kościoła pojawiło się rozróżnienie żalu za grzechy na doskonały i 

niedoskonały. Pierwszy z nich wynika miłości Boga kochanego przez człowieka ponad wszystko. Żałując w 

sposób doskonały przede wszystkim bolejemy nad tym, że zraniliśmy serce Ojca, który tak bardzo nas 

ukochał. Wymaga to z pewnością dojrzałego życia duchowego i trwania w mocnej relacji z Bogiem. Drugi 

 
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 jakaś Uroczystość (np. 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 obowiązku nie znoszą Święta,                                                

ani oktawa Bożego Narodzenia. 

 
 

Dyspensy 

pojedynczym 

wiernym mogą 

udzielać; 

proboszcz oraz  

spowiednik. 

https://youtu.be/MobmHp0Njn0
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=1136039525&dzi=1128706973
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bozecialo.php
http://www.liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1155041934&dzi=1137826480


rodzaj żalu za grzechy to żal niedoskonały. Znacznie łatwiejszy do osiągnięcia i można by rzec, trochę 

bardziej przyziemny. W tym wypadku żałujemy popełnionego zła z lęku przed karą, potępieniem i piekłem. 

Możemy uważać go za ten „gorszy” rodzaj żalu, nie zmienia to jednak faktu, że jest on wystarczający. Nie 

oznacza to oczywiście, że powinniśmy na tym poprzestać. Warto rozwijać w sobie umiejętność doskonałego 

żalu za grzechy i dążyć do niego. Pamiętajmy jednak, że jest on nie tyle poczuciem żalu, smutku, co 

uświadomieniem sobie, że zrobiłem coś, co wobec dobroci i miłości Pana Boga jest złem. 

 

     Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jeśli będziemy starać się w życiu być coraz bliżej Boga, 

a nasza relacja z Nim będzie się zacieśniać, będziemy coraz wyraźniej dostrzegać prawdziwe zło i brzydotę 

grzechu. W konsekwencji zmienią się także nasze uczucia! Może więc nadejść (i powinien) taki dzień, kiedy 

po dokonanym rachunku sumienia, naszemu żalowi za grzechy będą towarzyszyły emocje: smutek, 

przygnębienie, cierpienie z powodu ran, które grzech zadaje nie tylko nam, ale też kochającemu nas 

bezwarunkowo Bogu. Żal niedoskonały jest więc wstępem, który rozpoczyna drogę naszego nawrócenia. 

Jeśli więc Twojej spowiedzi nie towarzyszy smutek, nie wylewasz strumienia łez, nie zniechęcaj się, ale 

potraktuj to jako punkt wyjściowy, do tego, aby w przyszłości poprzez rozwój swojej wiary i życie 

sakramentalne, osiągnąć żal doskonały. Taki, który będzie wypływał z miłości.:                                                    
http://dobraspowiedz.pl/artykuly-spowiedz/zal-za-grzechy-to-nie-emocje/      

                                                                                                                                                  

3. Mocne postanowienie poprawy                                                                                                                                              
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, są same 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nie byłem u spowiedzi 21 LAT: https://youtu.be/k3_WiQW1WKI   Szczera spowiedź.: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Kodeks Prawa Kanonicznego                                                                                                                                            
Kan. 960 – Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, 

przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. 

Kan. 987 – Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by 

odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga. 

Kan. 988 – § 1. Wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciężkie popełnione 

po chrzcie, a jeszcze przez władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie wyznane w 

indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia. 

§ 2. Zaleca się wiernym, by wyznawali także grzechy powszednie. 

Kan. 989 – Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku 

wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie.  

"Jezus w konfesjonale nie jest pralnią: jest to spotkanie z Jezusem, z tym Jezusem, który na nas czeka, 

czeka nas, takimi jakimi jesteśmy" - mówił Papież. Dodał, że choć czujemy się zawstydzeni, aby wyznać 

prawdę: "Uczyniłem to, to a tamto pomyślałem..." to jednak "wstyd jest prawdziwą cnotą chrześcijańską i 

także ludzką...", zaś "zawstydzenie jest cnotą człowieka pokornego, pokornego mężczyzny i kobiety".: 
https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-spowiedz-nie-jest-tortura-ani-pralnia,243630 

 

http://dobraspowiedz.pl/artykuly-spowiedz/zal-za-grzechy-to-nie-emocje/
https://www.youtube.com/watch?v=YodsRfPymAM
https://youtu.be/k3_WiQW1WKI
https://youtu.be/FPCBMRIdLI4
https://youtu.be/HiuSeM_ROAs
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
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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/


”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 
wówczas bez obaw uczestniczyć we Mszy i Komunii św. "Poważny powód" interpretowany jest w sposób 
szeroki, podobnie jak obecność spowiednika, których powinno być przynajmniej dwóch, tak aby dać 
penitentowi możliwość wyboru. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html   https://www.przewodnik- 

katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-2-2003/Rodzina/Czy-kazdy-dorosly-moze-przyjmowac-Komunie-sw   
Dla odpuszczenia grzechów powszednich nie jest niezbędna spowiedź, chociaż jest ona dopuszczalna. Dla 
odpuszczenia tej kategorii grzechów, przewidziane są pokutne części Mszy św.": akt pokuty, czytanie słowa 
Bożego. Świadectwem tego są słowa kapłana, jakie wygłasza on po odczytaniu Ewangelii: "Niech słowa 
Ewangelii zgładzą nasze grzechy". https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html                                                                                 
Bp Smoleński: Jeśli spowiada znajomy ks., a ktoś się bardzo krępuje, można ten grzech nie wyznać ( to nie 
będzie zatajenie), a wyznać go przy następnej spowiedzi u innego księdza. 

 
POJEDNANIA  JEDNEGO  PENITENTA. Gdy penitent przychodzi, aby wyznać grzechy, kapłan życzliwie go przyjmuje. Penitent wypowiada słowa 

pozdrowienia: 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
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. 
 

 

Deus, Pater 

misericordiarum, qui per 

mortem et resurrectionem 

Filii sui mundum sibi 

reconciliavit et Spiritum 

Sanctum effudit in 

remissionem peccatorum, 

per ministerium Ecclesiae 

indulgentiam tibi tribuat et 

pacem”. Et ego te absolve 

a peccatis tuis in Nomine 

Patris et Filii, + et Spiritus 

Sancti.       

 

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.  

 

God, the Father of mercies, 

through the death and 

resurrection of His Son has 

reconciled the world to 

Himself and sent the Holy 

Spirit among us for the 

forgiveness of sins; Through 

the ministry of the Church 

may God give you pardon 

and peace, and I absolve you 

from your sins in the name of 

the Father, and of the Son, 

and of the Holy Spirit. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-2-2003/Rodzina/Czy-kazdy-dorosly-moze-przyjmowac-Komunie-sw
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


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 spowiednikowi uwagę, że ta akurat pokuta jest z pewnych względów 

kłopotliwa. Ważne, żeby nie bać się o tym rozmawiać. 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/   
 

  
 

5. Zadośćuczynienie                                                                                                                                                                                                            
Znaczy uczynić za dość, a to 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 po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować              
Ją 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://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/
https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2
http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf
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Sakrament Pokuty i Pojednania:  Historia                                                                                                                                                                                             

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 
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zgromadzenie razem z katechumenami przed rozpoczęciem części eucharystycznej zgromadzenia 
niedzielnego. Pozostali pokutnicy uczestniczyli w liturgii, ale nie byli dopuszczeni do Stołu Pańskiego[7].            
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 (kanon 8). 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 kamienne 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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