
SpowiedŦ świňta                                                     
½ǿȅŎȊŀƧƴȅƳ ǎǇƻǎƻōŜƳ ƻŘǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘƽǿ ŎƛťȍƪƛŎƘ αƧŜǎǘ 
ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴŀ ƛ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŀ ǎǇƻǿƛŜŘȋ ƻǊŀȊ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜƴƛŜΦ ² ǎȅǘǳŀŎƧƛ 
ǿȅƧŊǘƪƻǿƻ ƎǊƻȋƴŜƧ ǇŀƴŘŜƳƛƛ  αƳƻȍƴŀΣ ŀ ƴƛŜƧŜŘƴƻƪǊƻǘƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅΣ 
sk ƻǊȊȅǎǘŀŏ Ȋ ƴŀŘȊǿȅŎȊŀƧƴȅŎƘ ŦƻǊƳ ǇƻƧŜŘƴŀƴƛŀ Ȋ .ƻƎƛŜƳέΣ 
ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ YƻǏŎƛƽƱΦ 

²ƛŜǊƴƛ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǘǊǿŀƴƛŀ ǇŀƴŘŜƳƛƛ Ȋ ǿƛŜƭǳ ǇƻǿƻŘƽǿΣ ƴǇ Ȋ ǇƻǿƻŘǳ ƪǿŀǊŀƴǘŀƴƴȅΣ ƳƻƎŊ ƴƛŜ ƳƛŜŏ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ 
ƪŀǇƱŀƴŀΦ ² ǘȅƳ ƴŀŘȊǿȅŎȊŀƧƴȅƳ ŎȊŀǎƛŜ ǿƛŜǊƴƛ ǎŊ ȊŀŎƘťŎŀƴƛ Řƻ ǇƻȊƻǎǘŀƴƛŀ ǿ ŘƻƳǳΦ ² ǘŀƪƛŜƧ ǎȅǘǳŀŎƧƛ Ƴƻȍƴŀ 
αƻŘȊȅǎƪŀŏ ǎǘŀƴ Ʊŀǎƪƛ ǳǏǿƛťŎŀƧŊŎŜƧ ǇƻǇǊȊŜȊ ŀƪǘ ȍŀƭǳ ŘƻǎƪƻƴŀƱŜƎƻΣ ŎȊȅƭƛ ǿȅǊŀȍŜƴƛŜ ǎƪǊǳŎƘȅ Ȋ ƳƛƱƻǏŎƛ Řƻ .ƻƎŀέΦ 
{ƪǊǳŎƘŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǳȊŜǿƴťǘǊȊƴƛƻƴŀ ǇǊƻǎǘŊ ŦƻǊƳǳƱŊ όƴǇΦ ǇǊȊŜȊ ŀƪǘ ȍŀƭǳΥ α!ŎƘ ȍŀƱǳƧť Ȋŀ ƳŜ ȊƱƻǏŎƛΧέύΦ ¢ŀƪƛŜƧ 
p o st awie mu si t ƻǿŀǊȊȅǎȊȅŏ αǎȊŎȊŜǊȅ ȊŀƳƛŀǊ ǿȅȊƴŀƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘƽǿ ŎƛťȍƪƛŎƘ ǿ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΣ ƪƛŜŘȅ ǘƻ ōťŘȊƛŜ 
ƳƻȍƭƛǿŜέΦ ½ƻǎǘŀƱƻ ǇƻŘƪǊŜǏƭƻƴŜΣ ȍŜ ŘǳŎƘƻǿƴƛ Ǉƻǿƛƴƴƛ ŎȊťǎǘƻ ǇǊȊȅǇƻƳƛƴŀŏ ƻ αȊōŀǿƛŜƴƴȅƳ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȊŜ ȍŀƭǳ 
Ȋŀ ƎǊȊŜŎƘȅ Ȋ ƳƛƱƻǏŎƛ Řƻ .ƻƎŀέΦ ² ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǇǊȊȅǿƻƱŀƴŜ ǎŊ ǎƱƻǿŀ ǇŀǇƛŜȍŀ CǊŀƴŎƛǎȊƪŀΣ ƪǘƽǊȅ ǿ ƘƻƳƛƭƛƛ Ȋ 
нл ƳŀǊŎŀ ōǊΦ ǇƻǿƛŜŘȊƛŀƱΥ α/ȊȅƵ ǘƻΣ Ŏƻ Ƴƽǿƛ YŀǘŜŎƘƛȊƳΦ WŜǏƭƛ ƴƛŜ ȊƴŀƧŘȊƛŜǎȊ ƪŀǇƱŀƴŀΣ ƪǘƽǊȅ ƳƽƎƱōȅ /ƛť 
ǿȅǎǇƻǿƛŀŘŀŏΣ ǇƻǊƻȊƳŀǿƛŀƧ Ȋ .ƻƎƛŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ¢ǿƻƛƳ hƧŎŜƳ ƛ ǇƻǿƛŜŘȊ aǳΥ ζtŀƴƛŜΣ ȊǊƻōƛƱŜƳ ǘƻΣ ƛ ƧŜǎȊŎȊŜ 
ǘŀƳǘƻΧ tǊȊŜōŀŎȊ Ƴƛη ƛ ǇƻǇǊƻǏ Ǝƻ Ȋ ŎŀƱŜƎƻ ǎŜǊŎŀ ƻ ǇǊȊŜōŀŎȊŜƴƛŜΣ ǇƻǇǊȊŜȊ ŀƪǘ ȍŀƭǳ ƛ ǇǊȊȅǊȊŜƪƴƛƧ aǳΥ ζtƻǘŜƳ 
ǎƛť ǿȅǎǇƻǿƛŀŘŀƳΣ ŀƭŜ ǘŜǊŀȊ Ƴƛ ǇǊȊŜōŀŎȊηΦ L ƻŘ ǊŀȊǳ ǿǊƽŎƛǎȊ Řƻ Ʊŀǎƪƛ .ƻȍŜƧέΦ tǊȊȅǘƻŎȊƻƴƻ ǘŀƪȍŜ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀ 
tŜƴƛǘŜƴŎƧŀǊƛƛ !ǇƻǎǘƻƭǎƪƛŜƧ ƻƪǊŜǏƭŀƧŊŎŜ ǿ ƧŀƪƛŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘΣ ǿ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ǇŀƴŘŜƳƛƛ Ǉƻǿƛƴƴŀ ƻŘōȅǿŀŏ ǎƛť 
ǎǇƻǿƛŜŘȋΦ tƻŘƪǊŜǏƭƻƴƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ȊŀǊƽǿƴƻ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜƧ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ǎǇƻǿƛŜŘƴƛƪŀ ƻŘ ǇŜƴƛǘŜƴǘŀΣ 
Ƨŀƪ ƛ ǿƛŜǊƴȅŎƘ ƻŎȊŜƪǳƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ǎǇƻǿƛŜŘȋΦ ½ŘŜŎȅŘƻǿŀƴƛŜ ȊŀƭŜŎƻƴƻ ȊǊŜȊȅƎƴƻǿŀƴƛŜ Ȋ ƪƻƴŦŜǎƧƻƴŀƱǳ ƛ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ Řƻ ǘŜƎƻ ŎŜƭǳ ǎǇecjaln ego po miesz czen ia np . kap licy, z akryst ii, sali kat ech et ycz n ej lub  b iu ra 
p araf ialn ego  ̱Φ α{ǇƻǿƛŜŘȊƛ Ƴƻȍƴŀ ǘŀƪȍŜ ǿȅǎƱǳŎƘŀŏ ƴŀ ƻǘǿŀǊǘŜƧ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛ Ȋ Řŀƭŀ ƻŘ ƛƴƴȅŎƘ ƭǳŘȊƛέΦ α² 
ƻƪǊŜǎƛŜ ŜǇƛŘŜƳƛƛ ǇƻŘŎȊŀǎ ǎǇǊŀǿƻǿŀƴƛŀ ǎŀƪǊŀƳŜƴǘǳ Ǉƻƪǳǘȅ ƳƻƎŊ ǿȅǎǘŊǇƛŏ ƻƪƻƭƛŎȊƴƻǏŎƛΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴƛŜ 
ōťŘȊƛŜ ǿȅƳŀƎŀƴŜ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŜ ƛ ǇŜƱƴŜ ǿȅȊƴŀƴƛŜ ƎǊȊŜŎƘƽǿέΦ tƻŘƪǊŜǏƭƻƴƻΣ ȍŜ ǘŀƪŀ ǎȅǘǳŀŎƧŀ ƳƻȍŜ ǿȅǎǘŊǇƛŏ ǿ 
ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ȊŀƛǎǘƴƛŜƴƛŀ ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀ όƴǇΦ ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ȊŀƪŀȍŜƴƛŀύ Řƭŀ ǇŜƴƛǘŜƴǘŀ ƭǳō ǎǇƻǿƛŜŘƴƛƪŀΦ 
tƻŘƻōƴŜ ƻƪƻƭƛŎȊƴƻǏŎƛ ƳƻƎŊ ǿȅǎǘŊǇƛŏΣ ƎŘȅ ƴƛŜ Ƴƻȍƴŀ ȊŀŎƘƻǿŀŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƧ ŘȅǎƪǊŜŎƧƛ ǇǊȊȅ ǿȅȊƴŀǿŀƴƛǳ 
ƎǊȊŜŎƘƽǿΣ ŎƘƻŏōȅ ƴŀ ǎŀƭƛ ǎȊǇƛǘŀƭƴŜƧΦ ² ǘŀƪƛŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ αƪŀǇƱŀƴ ǿŜŘƱǳƎ ǎǿƻƧŜƎƻ ǊƻȊŜȊƴŀƴƛŀ ƳƻȍŜ ǇƻǳŎȊȅŏ 
ǇŜƴƛǘŜƴǘŀ ƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ǎƪǊƽŎŜƴƛŀ ǿȅȊƴŀƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘƽǿέΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƴƛŜǇŜƱƴŜƎƻ ǿȅȊƴŀƴƛŀ ǿƛƴ ǇǊz ez 
ǇŜƴƛǘŜƴǘŀΣ ƪŀǇƱŀƴ ǇǊȊŜŘ ǳŘȊƛŜƭŜƴƛŜƳ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜƴƛŀ ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ Ǝƻ Řƻ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜƎƻ ǿȅȊƴŀƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘƽǿ 
ŎƛťȍƪƛŎƘ ǇƻŘŎȊŀǎ ƴŀƧōƭƛȍǎȊŜƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΦ  ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻ ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǏƳƛŜǊŎƛ ƪŀǇƱŀƴ 
ƳƻȍŜ ǳŘȊƛŜƭƛŏ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜƴƛŀ ƻƎƽƭƴŜƎƻ Řƭŀ ǿƛŜƭǳ ǇŜƴƛǘŜƴǘƽǿΣ ƧŜǏƭƛ ƴƛŜ Ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƛŎƘ ǿȅǎǇƻǿƛŀŘŀƴƛŀΦ α² 
ǎȅǘǳŀŎƧƛ ƻōŜŎƴŜƧ ŜǇƛŘŜƳƛƛ ǿ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƛŜ ǏƳƛŜǊŎƛ ƳƻƎŊ ȊƴŀƧŘƻǿŀŏ ǎƛť ǇŀŎƧŜƴŎƛ ƴŀ 
ƻŘŘȊƛŀƱŀŎƘ ȊŀƪŀȋƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇŜǊǎƻƴŜƭ ǎȊǇƛǘŀƭƴȅΣ ƪǘƽǊȅ ǎƛť ƴƛƳƛ ȊŀƧƳǳƧŜΦ ² ƳƛŀǊť ǊƻȊǿƻƧǳ ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀ ǘŀ 
kat ŜƎƻǊƛŀ ƳƻȍŜ ƻōƧŊŏ ǘŀƪȍŜ ƛƴƴŜ ƎǊǳǇȅ ƛ ƻǎƻōȅέΦ ½ƻǎǘŀƱƻ ŘƻŘŀƴŜΣ ȍŜ ƻ ǇƻǘǊȊŜōƛŜ ǳŘȊƛŜƭŜƴƛŀ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜƴƛŀ 
ƻƎƽƭƴŜƎƻ ǘǊȊŜōŀ ǇƻǿƛŀŘƻƳƛŏ ōƛǎƪǳǇŀ ŘƛŜŎŜȊƧŀƭƴŜƎƻƭǳō ƧŜǏƭƛ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǘƻ ƳƻȍƭƛǿŜ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻƛƴŦƻǊƳƻǿŀŏ Ǝƻ ƻ 
t ym f akcie p o  d o ko n an iu ab solu cji genera lnej . P rzypo Ƴƴƛŀƴƻ ǘŀƪȍŜ ƻ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǿŜȊǿŀƴƛŀ ǿƛŜǊƴȅŎƘ Řƻ 
ŀƪǘǳ ǎƪǊǳŎƘȅ ƻǊŀȊ ƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ǇƻǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŀ ǿȅȊƴŀƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘƽǿ ŎƛťȍƪƛŎƘ ǿ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ Ǉƻ ǳǎǘŀƴƛǳ 
ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀΦ ²ǎƪŀȊŀƴƛŀ ƪŀƴƻƴƛŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ƭƛǘǳǊƎƛŎȊƴŜ ƻŘƴƻǏƴƛŜ ǘŜƧ ǿȅƧŊǘƪƻǿŜƧ ŦƻǊƳȅ ǎǇǊŀǿƻǿŀƴƛŀ 
sakram en tu  po ku t y z n a ƭŜȋŏ Ƴƻȍƴŀ ƧŜ ǘŀƪȍŜ ǿ αhōǊȊťŘŀŎƘ Ǉƻƪǳǘȅ ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ȊǿȅŎȊŀƧƽǿ ŘƛŜŎŜȊƧƛ 
ǇƻƭǎƪƛŎƘέΦ YŀȍŘŀ Ȋ ŦƻǊƳ ǎǇǊŀǿƻǿŀƴƛŀ ǎŀƪǊŀƳŜƴǘǳ Ǉƻƪǳǘȅ αǿȅƳŀƎŀ ŦƛȊȅŎȊƴŜƧ ƻōŜŎƴƻǏŎƛ ƪŀǇƱŀƴŀ ƛ 
ǇŜƴƛǘŜƴǘŀέ ƛ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊŀǎǘŊǇƛƻƴŀ ƛƴƴŊ ŦƻǊƳŊ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛΦ ½ŀŎƘťŎƻƴƻ ƧŜŘƴŀƪΣ ŀōȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǏǊƻŘƪƛ 
ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ αǿ ŎŜƭǳ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŀ ǿƛŜǊƴȅŎƘ Řƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƎƻ ǇǊȊŜȍȅŎƛŀ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ǿ 
ǎƪǊƽŎƻƴŜƧ ƭǳō ǿ ƴŀŘȊǿȅŎȊŀƧƴŜƧ ŦƻǊƳƛŜΣ ŀ ǘŀƪȍŜ Řƻ ǇƻŘƴƻǎȊŜƴƛŀ ƴŀ ŘǳŎƘǳέΦ ½ŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ƳŜŘƛƽǿ 
αƴŀƭŜȍȅ ƛƴŦƻǊƳƻǿŀŏ ǿƛŜǊƴȅŎƘ ƻ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǇǊȊŜƱƻȍŜƴƛŀ ƴŀƪŀȊŀƴŜƧ ǇǊȊȅƪŀȊŀƴƛŜƳ ƪƻǏŎƛŜƭƴȅƳ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ 
ŎȊŀǎ Ǉƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ŜǇƛŘŜƳƛƛΣ ǿȊȅǿŀŏ Řƻ ƳƻŘƭƛǘǿȅ ƻǊŀȊ ǘƱǳƳŀŎȊȅŏ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ƛ ǿŀǊǘƻǏŏ ȍŀƭǳ ŘƻǎƪƻƴŀƱŜƎƻέΦ 
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½ŀǿǎȊŜ ǿŀǊǘƻ ŎƘƻŘȊƛŏ Řƻ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΣ ƻ ƛƭŜ ƧŜǎǘ ǘŀƪŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏΦ                       

Ϧ¢ƻ ǎǇƻǘƪŀƴƛŜ Ȋ .ƻȍȅƳ ƳƛƱƻǎƛŜǊŘȊƛŜƳΣ ǘƻ ƧŜǎǘ ŎƻǏ ǇǊȊŜǇƛťƪƴŜƎƻΣ                              

ŀƭŜ ǿ ǘȅƳ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳ ŎȊŀǎƛŜ ǘǊȊŜōŀ ǇƻŘŜƧǏŏ Řƻ ǘŜƎƻ Ȋ ǊƻȊǘǊƻǇƴƻǏŎƛŊέΦ                                

V id eo:  h tt p s://y o u tu .b e/Zt v6q jMx gRs                                                                                             

WŜǏƭƛ ƳŀǎȊ ǇȅǘŀƴƛŜ ǿȅǏƭƛƧ ƧŜ ƴŀΥ p y tan ia@d eo n .p l  

 

 

SpowiedŦ przez smartfona nie jest waŨna -  orzekğ Watykan. Jak siň 

podkreŜla, mimo wielu zmian wymuszonych przez pandemiň, ksiŃdz nie 

moŨe spowiadaĺ przez telefon. MoŨliwe jest udzielenie zbiorowego 

rozgrzeszenia, na przykğad przy wejŜciu na oddziağ w sz pit alu.  

 

Kardynağ Mauro Piacenza, kt·ry jest Penitencjariuszem Wiňkszym Stolicy Apostolskiej, wyjaŜniğ na ğamach  

watykaŒskiego dziennika "LôOsservatore Romano", Ũe w przypadku poğŃczenia telefonicznego "brakuje 

rzeczywistej obecnoŜci penitenta i nie dochodzi do przekazania sğowa rozgrzeszenia; sŃ tylko wibracje 

elektryczne, kt·re odtwarzajŃ ludzkie sğowa". Dostojnik zaznaczyğ zarazem, Ũe KoŜci·ğ nie pozostawia tych, 

kt·rzy chcŃ siň wyspowiadaĺ, ale nie mogŃ tego zrobiĺ. Chodzi na przykğad o dramatyczne sytuacj e  na 

zamkniňtych oddziağach szpitalnych, gdzie sŃ pacjenci chorzy na Covid- 19.  -  Do biskupa diec ez jalnego 

naleŨy ustalenie na podlegğym mu obszarze i relatywnie do poziomu zakaŨeŒ, bardzo ciňŨkich przypadk·w, 

w kt·rych dozwolone jest udzielenie zbiorowego rozgrzeszenia; na przykğad przy wejŜciu na oddziağy 

szpitalne, gdzie znajdujŃ siň zakaŨeni wierni, kt·rym grozi Ŝmierĺ -  oŜwiadczyğ kardynağ Piacenza. Dodağ, Ũe 

trzeba zapewniĺ odpowiednie narzňdzia po to, by sğowa rozgrzeszenia byğy sğyszalne.  
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S A K R A M E N T        P O K  U T Y      

                                                                                                                

1. Rachune k  sumienia                                                                                                                                                              
Patrzň na Przykazania BoŨe, KoŜcielne i na Dwa Przykazania Miğosci                                                                                                   

i przypomnň  sobie wszystkie grzechy ciňŨkie (ich liczbň i okolicznoŜci).                                                                                                        

Porachujň teŨ jeden lub dwa grzechy letkie, nad kt·rymi popracujň.                                                                                        

SŃ teŨ grzechy woğajŃce o pomstň do nieba.                                                                                                                           

Video: Cudzoğ·stwo i rozw·d w Ŝwietle Biblii.: h ttp s://y o u tu .b e /8om 689nx4q Q      h tt p s://y o u tu .b e/kFp wrR_J1 14       

Video: Wiele artykuğ·w i Ŝwiadectw dotyczŃcych masturbacji i pornografii: h tt p ://ad o n ai.p l/czy sto sc                                                                                                                                                                                                                                      

Video: BğŃd popeğniany przy rachunku sumienia: h tt p s://w ww.y o u tu b e.co m/w at ch ?v = - y R - WJ 8BO9 Y                                         

Video: Najwiňksze bğňdy w rachunku sumienia: h t tp s://y o u tu .b e/AQ Tx9p u tFM Y                                                                            

Adhortacja Ă O pojednaniu i pokucieò Wŀƴŀ tŀǿƱŀ LL z  2 012 r;  Taj emn ica Grz ech u .                                                                                      
Video: Ojcowie KoŜcioğa o homoseksualizmie: h ttp s://y o u tu .b e/Jp Lq fh Rq h _ g                                                                                            

Video: Seksualne grzechy wedğug Biblii: h tt p s://y o u tu .b e/5gxrg4gkXH M                                                                                                     

Video: Strony WWW. dotyczŃce problemu: h tt p :// mastu rb acj a. b ra t. p l                                                                                                             

Video: CzystoŜĺ przedmağŨeŒska: h tt p s://y o u tu .b e/y 37_5e RQ8aA                                                                                                                                          

Video: Onanizm w mağŨeŒstwie: h tt p s://y o u tu .b e/N FSE POTDb TA                                                                                                                               

Video: Grz ech seksu aln y:  h tt p s://y o u tu .b e/ - Wh mh TE MM20                                                                                                                                      

Video: SeksualnoŜĺ singli: h t tp s://y o u tu .b e/FPy o fJVq Vjc                                                                                                                                 

Video: Homoseksualiz m:  h tt p s://y o u tu .b e/b E d vIt af3zM                                                                                                                                            

Video: Pornografia é h tt p s://y o u tu .b e/v KiJQ gd N vG M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Video: NieczystoŜĺ: h tt p s ://y o u tu .b e/WZ1j LRB f73g                                                                                                                                                                          

V ideo: S eks oraln y:  h tt p s : //y o u tu .b e/Yo 3_ F0ZA mFk                                                                                                                                                         

Video: Mastu rbacja:  h tt p s ://y o u tu .b e/i2ut 4D1lq c U                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Jaki e gr zech y?  Nazw a  -  na tyle jasna, aby byğo wiedome o jaki grzech chodzi. Nie ma wiňc potrzeby nic 

opisywaĺ. Im wiňksza szczeroŜĺ tym kr·tsza i prostsza jest spowiedŦ. To pragnienie zatuszowania prawdy 

podpowiada nam wymyŜlanie niepotrzebnych sğ·w. OczywiŜcie, Ũe takŨe wstyd. Wiemy, Ũe spowiadamy siň 

Bogu, ale wszyscy tez wiemy, Ũe sğucha nas poŜrednik jakim jest kapğan i wstyd jest natur aln ym u c z uciem. 

Ale to po prostu nielogiczne: wstydziĺ siň i zamiast powiedzieĺ jedno- dwa sğowa czyli nazwň grzechu, a nie 

opisywaĺ go przez 2 minuty. PrzedğuŨaĺ wstyd? Bez sensu. WaŨne CO ukradğam, a nie tylko Ũe ukradğam. 

Chodzi nie tylko o wartoŜĺ finansowŃ, ale o wartoŜĺ przedmiotu dla TEGO czğowieka, kt·remu ukradğam. 

WaŨne czy oglŃdağam pornografiň "zwykğŃ" czy dzieciňcŃ lub z przemocŃ, bo to narusza takŨe inne sfery. 

Uderzyğam bezbronne dziecko, nachalnego nieznajomego czy matkň, rňkŃ czy kamieniem, w tr akci e obron y 

czy niespodziewanie z tyğu. Czy grağam na trŃbce w Ŝrodku nocy czy w dzieŒ. Dlaczego to robiğem, bowiem  

intencja jest niezwykle waŨna. Chciağem zemŜciĺ siň, zaplanowağem to. Widziağem w tym dobro czy zğo. 

R achunek sum ienia to m odli twa , w czasie kt·rej nie tylko przypominamy sobie grzechy, ale takŨe ustalamy, 

co tu jest najwaŨniejsze a co mniej waŨne. Co trzeba powiedzieĺ, a czego nie musimy, choĺ byğo grzechem. 

DğuŨsze opisywanie grzech·w podczas spowiedzi Ŝwiadczy najczňŜciej wğaŜnie o zğym rachunku sumienia. 

Chňĺ "opisania sytuacji" jest oczywiŜcie normalna, bardzo ludzka. Czğowiek potrzebuje opowiedzieĺ co siň 

wydarzyğo. Ale opowiada siň przyjacioğom, rodzinie, jak trzeba to psychologowi. Konfesjonağ nie jest do 

tego. OczywiŜcie i w konfesjonale sŃ r·Ũne reguğy. SpowiedŦ wyglŃda trochň inaczej gdy mamy stağego 

spowiednika/kierownika duchowego. Ale to nie dlatego, Ũe mamy wtedy "znajomoŜci". SpowiedŦ moŨe 

wyglŃdaĺ inaczej, bo i nasza praca nad sobŃ wyglŃda inaczej. MoŨe byĺ bardziej szczeg·ğowa, bo jest 

wiňcej czasu. CzňŜciej dotyczy grzech·w lekkich niŨ ciňŨkich. O pewnych sprawach nie trzeba kolejnych 

tğumaczeŒ. Wypracowuje siň teŨ jakŃŜ metodň pracy nad sobŃ i spowiedzi. Choĺ wiňc taka spowiedŦ jest 

trudniejsz a, to prz ynosi  o gromnie duŨo plus·w. Ale i tutaj raczej nie ma miejsca na szczeg·ğowe opisy. 

Raczej jest wiňcej miejsca na og·lnŃ ocenň siebie i wiňcej plan·w na przyszğoŜĺ. Mamy duŨo oczekiwaŒ 

wobec spowiednik·w, ale zapominamy, Ũe spowiedzi musimy siň ciŃgle uczyĺ. ŧe to MY mamy siň nauczyĺ 

spowiadaĺ i robiĺ to coraz lepiej. I l e r azy ? Koniecznie musimy podaĺ  liczbň, bo gdyby kto popeğniğ grzech 

piňĺ razy, a przy spowiedzi tylko nazwağ grzech, to by zataiğ cztery grzechy.                                              

 

 

https://youtu.be/8om689nx4qQ
https://youtu.be/kFpwrR_J114
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W  j aki ch  oko ƭƛŎȊƴƻǏŎƛŀŎƘ ǇƻǇŜƱƴƛƻƴŜΚ OkolicznoŜci grzechu: "Kto-  co -  c z ym -  i z  cz e go -  jak -  gdz ie -  kied y -  

i dlaczego", "komu". Warto go zapamiňtaĺ (rymowanki pamiňta siň lepiej). Ale to NIE oznacza, Ũe przy 

kaŨdym grzechu ciňŨkim naleŨy podaĺ wszystkie okolicznoŜci. Gdyby tak byğo, to godzinami 

siedzielibyŜmy w konfesjonale. Chodzi o okolicznoŜci, kt·re mogŃ zmieniĺ ciňŨar grzechu. NajwaŨniejsze: 

Kto -  to waŨne, czy jestem ksiňdzem, czy dzieckiem, czy mňŨatkŃ. W zaleŨnoŜci od rodzaju grzechu co 

innego moŨe byĺ waŨne. Np. pozamağŨeŒski akt seksualny nabiera innego znaczenia, gdy jestem mňŨatkŃ 

(lub partner jest mňŨem), bo narusza przykazanie w dw·ch lub kilku miejscach (sam grzech wsp·ğŨycia, 

zdrada, rozbijanie rodziny, krzywda wobec dzieci). A przy niekt·rych grzechach nie ma to wiňkszego 

znaczenia, kim jestem. JuŨ na etapie rachunku sumienia wiem, czy powinnam siň "przedstawiĺ". 

/ȊȅƳ ǎŊ ƎǊȊŜŎƘȅ ǿƻƱŀƧŊŎŜ ƻ ǇƻƳǎǘť Řƻ n i eb a?                                                                                                                     
Grzechy te majŃ ogromnŃ siğň raŨenia w dzisiejszym Ŝwiecie, wiňc jest moŨliwe, Ũe kaŨdy z nas moŨe mieĺ 

w nich jakiŜ udziağ. Warto to przemyŜleĺ, by jak najszybciej zatrzymaĺ w sobie totalne niszczenie ludzkiego 

serca. Istni eje taka k ate go ria grzech·w, kt·re Katechizm KoŜcioğa Katolickiego za BibliŃ nazywa 

ñgrzechami woğajŃcymi o pomstň do niebaò. SŃ to takie czyny lub zachowania ludzkie, kt·re ï jak m·wi 

Pismo świňte ï bezpoŜrednio i drastycznie naruszajŃ pewien porzŃdek miňdzyludzki, czyli strukturň 

ustanowionŃ przez Pana Boga podczas stworzenia ludzkoŜci. Nie sŃ to grzechy niemoŨliwe do odpusz cz enia 

lub jakoŜ szczeg·lnie zamykajŃce drogň do miğosierdzia BoŨego. Ich najgorszym aspektem jest fakt, 

Ũe stanowiŃ raŨŃce i wrňcz tragiczne zepsucie tego, jak Pan B·g nas stworzyğ. UmyŜlne zab·jstwo. Czytamy 

o  nim  w  Bibl ii , w  R dz , a  dokğadniej w historii Kaina, kt·ry zabiğ swojego brata Abla. Tam po raz  pie rwsz y 

pojawia siň okreŜlenie, Ũe krew Abla woğa do nie ba o  pomstň. W tym grzechu chodzi wiňc o  odebr a nie 

komuŜ Ũycia z peğnŃ ŜwiadomoŜciŃ tego, co siň wğaŜnie dokonuje. W tej  kategorii mieszczŃ siň wiňc cz yn y 

polegajŃce na odebraniu Ũycia tym, kt·rzy sŃ bezbronni i kt·rzy ni e  majŃ Ũadnych szans na obronň. 

OczywiŜcie, Ũe kaŨde pozbawienie kogoŜ Ũycia je st s trasz n ym grz echem, a le  jednoczeŜnie moŨna okreŜliĺ 

r·Ũny stopieŒ zaciňtoŜci i umyŜlnoŜci w zab·jstwie. KtoŜ moŨe bowiem zginŃĺ w w yp adku i  spraw c a 

rzeczywiŜcie jest winny czyjejŜ Ŝmierci, ale gd y  taki cz yn nie  zostağ specjalnie zaplanowany, nie jes t  

grzechem woğajŃcym o pomstň do nieba. TakŃ rangň posiada jedynie zabicie drugiego czğowieka 

z  premedytacjŃ. Grzechem woğajŃcym o pomstň do nieba nie  jest czyn popeğniony w afek cie, lecz  r z ecz  

Ŝwiadomie przemyŜlana i zaplanowana, czyli bňdŃca wyborem. Takim czynem moŨe byĺ takŨe aborcja, 

choĺ jednak trzeba przyznaĺ, Ũe nie  kaŨda nim jest. CzňŜĺ aborcji nie w ynika z e  Ŝwiadomych decyzji 

dotyczŃcych tego, Ũe ktoŜ zabija czyjeŜ Ũycie. Wiele tych dziağaŒ, wynika z pewnej sytuacji Ũyciowej, 

z e  strachu lub z  brak u peğnej ŜwiadomoŜci, Ũe zabija siň czğowieka. OczywiŜcie aborcja jest grzechem, 

ale  nie  zawsze moŨna jŃ skategoryzowaĺ jako grzech woğajŃcy o pomstň do nieba. Te go t ypu grz ec hem 

moŨe teŨ byĺ zabijanie ludzi starszych i chorych, czyli coŜ, co ñğadnieò nazywa siň dzisiaj eutanazjŃ, a de 

facto  jest to  po  prostu zwyczajnym zab·jstwem. KaŨde umyŜlne zab·jstwo to pierwszy rodzaj grzech·w 

woğajŃcych o pomstň do nieba. Grzech sodomski. SodomiŃ okreŜla siň wszelkie perwersje w s ferz e 

seksualnoŜci, czyli na przykğad pedofiliň, gwağt, gwağt zbiorowy, kazirodztwo i wsz elki e tego t ypu grz ech y. 

S odomi a to  zatem taka seksualnoŜĺ, kt·ra siň totalnie wynaturzyğa, kt·ra ro bi z  czğowieka zwierzň, 

a  wiňc kogoŜ, kto totalnie nie panuje n ad  swoim i i nst ynktami i  w  Ũaden spos·b nie  kontroluj e swoich 

dziağaŒ seksualnych. PoszukujŃc na kartach Pisma świňtego wyjaŜnienia, na cz ym pol e ga grz ech so domi i, 

moŨna zauwaŨyĺ, Ũe Biblia okreŜla tym sğowem nieco innŃ rzeczywistoŜĺ niŨ wspomniane grzechy 

nieczystoŜci. Grzech sodomit·w w Bibl ii  t o  przede wszystkim niegoŜcinnoŜĺ. OczywiŜcie Sodoma i Gomora 

byğy miastami totalnie zdeprawowanymi seksualnie, ale kiedy Pismo świňte m·wi o grz echu sodom ii , 

skupia siň raczej na niegoŜcinnoŜci mieszkaŒc·w Sodomy. Lot, bratanek Abrahama mieszkajŃcy w t ym  

m ieŜcie, byğ dokğadnŃ odwrotnoŜciŃ tej post aw y ï przyjmowağ wszystkich. Sodomici byli zupeğnie inni, oni 

raczej chcieli skrzywdziĺ tych, kt·rzy prz yb yw ali  do  ich bram. Sodomň wymienia takŨe w swojej m owie 

misyjnej sam Pan Jezus, kt·ry jest przecieŨ najwiňksz ym autor ytetem. Ni e  wspomi na o  niej jednak 

w  kontekŜcie seksualnoŜci, ale niegoŜcinnoŜci. WysyğajŃc apostoğ·w, m·wi, Ũe S odomi e i  Gomorze lŨej 

bňdzie na sŃdzie ostatecznym niŨ miastom, kt·re nie przyjmŃ Jego uczni·w. Jezus nie skupia siň 

wiňc na  t ym, cz y  mieszkaŒcy tych miast sŃ zdeprawowani seksualni, tylko na  t ym, cz y  przyjmŃ przybysz·w               

(por.  Mt  10, 14 - 15 ). Zatem niegoŜcinnoŜĺ ï widzianŃ jako coŜ, co radykalnie niszczy pewien porzŃdek 

spoğeczny bardziej niŨ grzechy seksualnoŜci ï naleŨy zaliczyĺ do grzech·w woğajŃcych o pomstň do nieba, 

poniewaŨ grzech sodomski (opr·cz aspektu seksualnego) to po  prostu wszelkiego rodzaju zamykanie siň 

na  inn yc h ludz i, na  obcych, przybysz·w, cudzoziemc·w i podr·Ũnych. Sodomia to brak otwartoŜci serca 

na  tych, kt·rzy przychodzŃ do naszych drzwi, Ũeby nas poprosiĺ o pomoc. Niepğacenie robotnikom. Niestety 

dotyczy on naszego Ŝwiata w bardz o wielu aspekt ach. Nie  chodz i j ednak t ylko  o  mi ejsca prac y w yz y skujŃce 

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


masowo ludz i, ale  t o  sŃ sprawy takŨe bardzo codzienne, dotyczŃce wszystkich, kt·rzy majŃ wok·ğ siebie 

kogoŜ zaleŨnego od nich finansowo. Wszelkie niepğacenie ludziom wynagrodzenia za ich pracň bŃdŦ 

prz etrz ym yw anie go to  grzech woğajŃcy o pomstň do nieba, czyli grzech szczeg·lnie dotykajŃcy serce Pana 

Bo ga. W  nasz yc h cz asac h koniecz nie trz eba sobi e  o  tym przypominaĺ, poniewaŨ niestety poğowa Ŝwiata 

finansowe go, biz nesowe go lub pr acownicz e go fu nkcjonuj e w  tym grzechu. Uciskanie wd·w i sie rot. 

C z warta kategoria grzechu woğajŃcego o pomstň do nieba, ukazujŃca jednoczeŜnie piňkno Pana Boga i J ego 

niezwykğŃ troskň, to grzech uciskania wd·w i sier ot. Nie  moŨna traktowaĺ go jednak zbyt dosğownie. 

W  Bibl ii  wdow y i  sierot y to  s ymbol  ludz i t otalne poz bawion ych Ŝrodk·w do Ũycia, kt·rzy ni e  majŃ Ũadnej 

opieki lub jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego. Chodzi wiňc o  tych, kt·rzy sŃ w jakiŜ spos·b 

zaleŨni finansowo od innych. Czňsto spotykam r·Ũne mağŨeŒstwa, w kt·rych moŨna dostrzec tego typu 

uciskanie, pole gaj Ńce na przykğad na tym, Ũe mŃŨ stosuje totalnŃ niewolň finansowŃ wzglňdem Ũony. 

Kobieta jest kos z marnie traktowana p rz ez  swojego mňŨa, ale mi mo t o  nie  chce odejŜĺ, nie ŨŃda separacji, 

poniewaŨ oznaczağoby to dla niej Ũycie bez Ŝrodk·w na utrz ymanie. Taka z aleŨnoŜĺ moŨe w mağŨeŒstwie 

dziağaĺ takŨe w drugŃ stronň, ale myŜlň, Ũe mňŨczyŦni majŃ jednak znacznie wiňcej na sumi eniu 

w  tej  kwestii. Ten przykğad jest oczywiŜcie wycinkiem rzeczywistoŜci grzechu woğajŃcego o pomstň 

do  nieba. W sz elki ego rod z aju finansow e uzaleŨnienie innych os·b od siebie, czyli uciskanie kogoŜ, kto 

nie  ma Ŝrodk·w do Ũycia, by coŜ na nim wym·c, r·wnieŨ jest tego typu grzechem. Czňsto tacy ludzie godzŃ 

siň na to, Ũe sŃ wykorzystywani i Ŧle traktowani, poniewaŨ wiedzŃ, Ũe stawkŃ sŃ pieniŃdz e na  przeŨycie. 

WyciŃganie wiňc b ez  benefit·w na krzywdzie ludzi uciŜnionych to grzech, kt·ry nie  dot ycz y t ylko  rzŃd·w 

paŒstw lub wielkich korporacji, ale takŨe naszych codziennych relacji miňdzyludzkich. PodsumowujŃc, 

wszelkie celowe, Ŝwiadome zabijanie Ũycia w drugim czğowieku, wszelkie wynaturzone seksualnoŜci, kt·re 

robiŃ z nas zwierzňta, wszelkie zamkniňte serca na ludzi, kt·rzy przychodzŃ po pomoc, oraz  wsz elki e 

uciskanie finansow e inn ych ludz i i  robienie im z  Ũycia piekğa, gdy potrzebujŃ pomocy, to grzechy, kt·re 

bardzo gğoŜno dochodzŃ z z iemi do  Pana Boga. B·g nie zostawi ich nienaprawionymi. Grzechy te majŃ 

ogromnŃ siğň raŨenia w dzisiejszym Ŝwiecie, wiňc jest moŨliwe, Ũe kaŨdy z nas moŨe mieĺ w nich jakiŜ 

udziağ. Warto to przemyŜleĺ, by jak najsz y bciej zatrzymaĺ w sobi e tot aln e nisz cz enie ludz kiego ser c a.: 
h tt p s://sta cja 7.p l /ad am - szu st ak - o p /czy m - sa - g rzechy - wo laj ace - o - p o m ste - d o - n ieb a/                                                          

/ƻ ƪŀǘƻƭƛƪƻǿƛ ǿƻƭƴƻ ǿ ƴƛŜŘȊƛŜƭť?                                                                                                     
Osobom, kt·re majŃ siedzŃcy tryb pracy, przyda siň aktywny odpoczynek. Kto pracuje, winien mieĺ w 

niedzielň ograniczone zajňcia domowe do minimum: h tt p s://op o ka .o rg.p l/b ib liot eka /P/PR/ ech o 2014 01 - n i ed ziela. h tml                                                       
C z ȅ ǇƛŜƭťƎƴƻǿŀƴƛŜ ƪǿƛŀǘƽǿ ǘƻ ƎǊȊŜŎƘΚ -  ² ƴƛŜŘȊƛŜƭť ƴƛŜ ǿƻƭƴƻ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ŎƛťȍƪƛŜƧ ǇǊŀŎȅ ǎƱǳȍŜōƴŜƧΦ ! 
ƧŜȍŜƭƛ Řƭŀ ƪƻƎƻǏ ƻǇƛŜƪŀ ƴŀŘ ƻƎǊƻŘŜƳ ƧŜǎǘ ŦƻǊƳŊ ǊŜƭŀƪǎǳ ŀƭōƻ ǎǇťŘȊŀƴƛŀ ŎȊŀǎǳ Ȋ ǊƻŘȊƛƴŊΣ ǘƻ ƴƛŜ ǿƛŘȊť ǿ ǘȅƳ 
ƴƛŎ ȊƱŜƎƻΦ hŎȊȅǿƛǏŎƛŜΣ ƧŜǎǘ ƧŜǎȊŎȊŜ ŀǎǇŜƪǘ ȊƎƻǊǎȊŜƴƛŀΣ ƻ ƪǘƽǊȅƳ ƴƛŜ Ƴƻȍƴŀ ȊŀǇƻƳƛƴŀŏΦ WŜǏƭƛ ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ōťŘť 
ƪƻǇŀŏ ǿ ƻƎǊƻŘȊƛŜΣ ŀ ƛƴƴȅŎƘ ƭǳŘȊƛ ǘƻ ȊƎƻǊǎȊȅΣ ǘƻ ƭŜǇƛŜƧ ǇƻǿǎǘǊȊȅƳŀŏ ǎƛť ƻŘ ǇǊŀŎȅΦ bƛŜ Ƴƻȍƴŀ ōƻǿƛŜƳ 
ȊŀǇƻƳƛƴŀŏ ƻ ŀǎǇŜƪǘŀŎƘ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ƴŀǎȊȅŎƘ ŎȊȅƴƽǿ ƛ ŘŜŎȅȊƧƛΦ -  WŜǏƭƛ ǿƛťŎ ƴƛŜ Ƴŀ ǎƛť ǿȅōƻǊǳΣ ǘǊǳŘƴƻ Ƴƽǿƛŏ 
ƻ ƎǊȊŜŎƘǳΦ wƽǿƴƛŜȍ ǎȊŜǊŜƎ ǇǊŀŎ ƧŜǎǘ ƪƻƴƛŜŎȊƴȅŎƘ ǿ ƴƛŜŘȊƛŜƭť -  ǿȅǎǘŀǊŎȊȅ ǇƻƳȅǏƭŜŏ ƻ ǎƱǳȍōŀŎƘ ǊŀǘƻǿƴƛŎȊȅŎƘΣ 
ǘǊŀƴǎǇƻǊŎƛŜ ƛǘŘΦ ! ƧŜǏƭƛ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ǿȅŎƛŜŎȊƪƛ Řƻ ǎǳǇŜǊƳŀǊƪŜǘǳΣ ƳŀƳ ǘŀƪƛŜ ǇǊȊȅƪǊŜ ǿǎǇƻƳƴƛŜƴƛŜ Ȋ ƧŜŘƴŜƧ 
ǇŀǊŀŦƛƛΣ ƎŘȊƛŜ ƎƱƻǎƛƱŜƳ ǊŜƪƻƭŜƪŎƧŜΦ tƻǿƛŜŘȊƛŀƱŜƳ ǿ ƪŀȊŀƴƛǳ ƻ ǘȅƳΣ Ŏƻ ǘƻ ƧŜǎǘ ŎŜƴǘǊǳƳ ƘŀƴŘƭƻǿŜΦ ¢ƻ ōȅƱ 
ƧŜŘȅƴȅ ǊŀȊΣ ƪƛŜŘȅ ǿȅŎȊǳƱŜƳ ƻǎǘǊȅ ƻǇƽǊΣ ȍŜ ƭǳŘȊƛŜ ǎƱǳŎƘŀƧŊ ƳƴƛŜ Ƨŀƪōȅ Ȋ ȊŀŎƛǏƴƛťǘȅƳƛ ȊťōŀƳƛΦ α/ƻ ƻƴ ƎŀŘŀΚ 
ÀŜ ǘƻ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǏǿƛťǘƻǿŀƴƛŜ ƴƛŜŘȊƛŜƭƛΣ Ƨŀƪ Ƴȅ ǎƻōƛŜ ƛŘȊƛŜƳȅ ǇƻƱŀȊƛŏ Ǉƻ ǎƪƭŜǇŀŎƘΚέ -  ƻǇƻǿƛŀŘŀ ƪŀǇƱŀn .  
h tt p s://op o ka .o rg.p l/b ib liot ek a/P /PR/e ch o 20140 1 - n i ed ziela .h tml  

aŀƱŜ ǇǊŀǎƻǿŀƴƛŜ όƴǇΦ ƪƻǎȊǳƭƛ ŎȊȅ ǇƛŜƭǳǎȊŜƪύ ǘǊǳŘƴƻ ǳȊƴŀŏ Ȋŀ ȊƱŀƳŀƴƛŜ ƴŀƪŀȊǳ ƻŘǇƻŎȊȅƴƪǳ ƴƛŜŘȊƛŜƭƴŜƎƻΦ 
Po d ob n ie w ȅǇǊŀƴƛŜ ŎȊŜƎƻǏΣ Ŏƻ ƴǇΦ ǎƛť ǇƻǇƭŀƳƛƱƻ,  ƪƛŜŘȅ ƻŘƱƻȍŜƴƛŜ ǇǊŀƴƛŀ ƳƻƎƱƻōȅ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǎǘŀƱŜ 
ȊŀōǊǳŘȊŜƴƛŜΦ Wŀƪ ƴŀǇƛǎŀƴƻ ǿ ƪŀǘŜŎƘƛȊƳƛŜΣ ǘǊȊŜōŀ ǿ ƻŎŜƴƛŜ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ƧŀƪƛŜƧǏ ǇǊŀŎȅ ƪƛŜǊƻǿŀŏ 
ǎƛť ƳƛƱƻǏŎƛŊΣ ŀƭŜ ƛ ǎǘǊȊŜŎ ǎƛť ǿ ǘȅƳ ǿȊƎƭťŘȊƛŜ ƴƛŜƪƻǊȊȅǎǘƴȅŎƘ ƴŀǿȅƪƽǿΦΦΦ                                                                                                      

/Ȋȅ ǿ ƴƛŜŘȊƛŜƭť Ƴƻȍƴŀ Ǌƻōƛŏ ƴŀ ŘǊǳǘŀŎƘΚ bƛƎŘȅ ƴƛŜ ǳŘȊƛŜƭŀƳ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ǘŀƪΣ ƭǳō ƴƛŜΦ .ƻ ǎƛť ƴƛŜ ŘŀΦ 
½ŀǎǘŀƴŀǿƛŀƧŊŎ ǎƛť ƴŀŘ ǘȅƳΣ ŎȊȅ ŎƻǏ ǿƻƭƴƻ Ǌƻōƛŏ ǿ ƴƛŜŘȊƛŜƭťΣ ǇƻǿƛƴƴƛǏƳȅ ǎƻōƛŜ ȊŀŘŀŏ ǇȅǘŀƴƛŜΣ ŎȊȅ ǘƻ 
ǇƻƳƻȍŜ ƴŀƳκȊŀǎȊƪƻŘȊƛ ǿ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛǳ ǏǿƛŊǘŜŎȊƴŜƎƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊǳ ǘŜƎƻ ŘƴƛŀΚ 
tƻƴŀŘǘƻ ƳŀƳȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ōǊŀŏ ǇƻŘ ǳǿŀƎť ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ȊƎƻǊǎȊŜƴƛŀΦ ½ǿƱŀǎȊŎȊŀ ƧŜǏƭƛ Řƭŀ ƪƻƎƻǏ 
ƧŜǎǘŜǏƳȅ ŀǳǘƻǊȅǘŜǘŜƳ ƛ ǘŜƴ ƪǘƻǏ ƳƻȍŜ ȋƭŜ ȊǊƻȊǳƳƛŜŏ ƴŀǎȊŜ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŜΦ L ƴƛŜ ǿƻƭƴƻ ƴŀƳ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛŏΣ ȍŜ ǘƻ 
ǎŊǎƛŀŘŀ ǎǇǊŀǿŀΣ ƧŜǏƭƛ ǳǿŀȍŀΣ ȍŜ ƎǊȊŜǎȊȅƳȅ ƻŘŘŀƧŊŎ ǎƛť ƴŀǎȊŜƳǳ ǳƭǳōƛƻƴŜƳǳ ȊŀƧťŎƛǳ ǿ ŘȊƛŜƵ ǏǿƛťǘȅΦ WŜǎǘ 
ǇǊȊŜŎƛŜȍ ŎƻǏ ǘŀƪƛŜƎƻ Ƨŀƪ grze c hy  c udz e Φ ÀȅƧŜƳȅ ǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻǏŎƛ ƛ ƧŜǎǘŜǏƳȅ Ȋŀ ǎƛŜōƛŜ ƴŀǿȊŀƧŜƳ 
o d p o wied z ialn i.:  h ttp ://teolo gia - d o mo wa. b logsp o t. co m /2010/ 02/czy - w - n i ed ziel e - mo zn a - ro b ic - n a - d ru ta ch .h tml   

 

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


² ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛǳ Řƻ ǇǊȊȅƪŀȊŀƵ ƪƻǏŎƛŜƭƴȅŎƘΣ ƴƛŜ ƳŀƧŊŎȅŎƘ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻ ǎǘŀǘǳǎǳ ǇǊȊȅƪŀȊŀƵ .ƻȍȅŎƘΣ ƛǎǘƴƛŜƧŜ 

ȊƴŀŎȊƴƛŜ ǎȊŜǊǎȊȅ ƳŀǊƎƛƴŜǎ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƧƛ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛΣ ƪǘƽǊŀ ƴƛŜǿŊǘǇƭƛǿƛŜ ƳƻȍŜ ǳȊƴŀŏΣ ȍŜ ǿ ǇŜǿƴȅŎƘ 

ƻƪƻƭƛŎȊƴƻǏŎƛŀŎƘ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿ ǎǿƻƛƳ ǎǳƳƛŜƴƛǳ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴŀ Řƻ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀƴƛŀ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊȅƪŀȊŀƴƛŀ 

ƪƻǏŎƛŜƭƴŜƎƻΣ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ƪƻǏŎƛŜƭƴŜƎƻ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ  

² ǘŀƪƛŎƘ ǇǊȊȅǇŀŘƪŀŎƘ ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ƳƛƱƻǏŏΣ ŀ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ǎȅǘǳŀŎƧŀ ǇǊȊȅƳǳǎƻǿŀ ƳƻȍŜ ƴŀǎ Ȋǿƻƭƴƛŏ  ƻŘ 

ǇǊȊȅƪŀȊŀƴƛŀ ƪƻǏŎƛŜƭƴŜƎƻΣ ŎŀƱƪƛŜƳ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ǘŜƎƻΣ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƻŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿȅǊŀȋƴŜƧ ƪƻǏŎƛŜƭƴŜƧ 

ŘȅǎǇŜƴǎȅ ǳŘȊƛŜƭƻƴŜƧ ǇǊȊŜȊ ǿƱŀŘȊť ƪƻǏŎƛŜƭƴŊΦ bƛŜǘǊǳŘƴƻ ǎƻōƛŜ ǿȅƻōǊŀȊƛŏ ƪŀǘƻƭƛƪŀΣ ƪǘƽǊȅ ǿ ǇƛŊǘƪƻǿȅ ǿƛŜŎȊƽǊ 

ǿ ǎǇƻƪƻƧǳ ǎǳƳƛŜƴƛŀ ȊŜ ǎƳŀƪƛŜƳ Ǉƻǎƛƭŀ ǎƛť ŘŀƴƛŀƳƛ ƳƛťǎƴȅƳƛ ǘȅƭƪƻ ŘƭŀǘŜƎƻΣ ȍŜ ƴƛŜ ŎƘŎŜ ǎǇǊŀǿƛŏ ǇǊȊȅƪǊƻǏŎƛ 

ƎƻǎǇƻŘȅƴƛ ǿƛŜŎȊƻǊǳΣ ƪǘƽǊŀ ǇƻǿŀȍƴƛŜ ƴŀƳťŎȊȅƱŀ ǎƛťΣ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿǳƧŊŎ ƪƻƭŀŎƧťΣ ŀ ǎŀƳŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƪŀǘƻƭƛŎȊƪŊΦ   

I. W niedziele i w inne nakazane dni ŜwiŃteczne ǿƛŜǊƴƛ ǎŊ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴƛ                                                    

ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅŏ ǿŜ aǎȊȅ ǏǿƛťǘŜƧ ƛ ǇƻǿǎǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǎƛť ƻŘ ǇǊŀŎ ƴƛŜƪƻƴƛŜŎȊƴȅŎƘΦ 

II. Ka Ũdy wierny ƧŜǎǘ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǊŀȊ ǿ Ǌƻƪǳ                                                                               

ǎǇƻǿƛŀŘŀŏ ǎƛť ȊŜ ǎǿƻƛŎƘ ƎǊȊŜŎƘƽǿΦ 

III. KaŨdy wierny ƧŜǎǘ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǊŀȊ ǿ Ǌƻƪǳ                                                                                                      

ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǿƛŜƭƪŀƴƻŎƴȅƳ ǇǊȊȅƧŊŏ YƻƳǳƴƛť |ǿƛťǘŊΦ 

IV. W  dni  po kuty ǿȅȊƴŀŎȊƻƴŜ ǇǊȊŜȊ YƻǏŎƛƽƱ ǿƛŜǊƴƛ ǎŊ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴƛ                                                                          

p o ws ǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǎƛť ƻŘ ǎǇƻȍȅǿŀƴƛŀ Ƴƛťǎŀ ƛ ȊŀŎƘƻǿŀŏ ǇƻǎǘΣ                                                                                                      

a  w  ŎȊŀǎƛŜ ²ƛŜƭƪƛŜƎƻ tƻǎǘǳ ǇƻǿǎǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǎƛť ƻŘ ǳŘȊƛŀƱǳ ǿ ȊŀōŀǿŀŎƘΦ 

V. Wierni sŃ zobowiŃzani Řōŀŏ ƻ ǇƻǘǊȊŜōȅ ǿǎǇƽƭƴƻǘȅ YƻǏŎƛƻƱŀΦ 
h tt p ://ww w.w iez. p l/cza so p is mo /; s, cza so p i smo _szcz egoly , i d , 86,a rt, 3823    

aƽǿƛŜƴƛŜ ǿȅǊŀȊƽǿ ǿǳƭƎŀǊƴȅŎƘ                                                                                                                                              

Nie jest grzechem. Uczyğ nas Ks. Turowicz: KtoŜ siň spowiada: NaklnŃğem koniowi. No to mu dobrze 

zrobiğeŜ, jak nie chciağ sğuchaĺ. Te sğowa, pochodzŃ z j. ğaciŒskiego i wystňpujŃ r·wnieŨ w ğaciŒskim 

Brewiarzu. Czğowiek kulturalny, m·wi piňknym jňzykiem i takich sğ·w nie uŨywa. Na polityk·w -  Ks. 

Schenck uczyğ nas: KtoŜ siň spowiada: NaklnŃğem na Bismarcka. Ty siň nie chwol, ty godoj  grzychy! A 

wiňc, jeŜli siň Ŧle dz ieje i rea gujem y, to cz ynim y d obrz e. Mam y dob r y ucz ynek.  

tȅǘŀƴƛŜΥ tƻǎǘ ǳ ŎƘǊȊŜǏŎƛƧŀƴΥ Ŏƻ .ƛōƭƛŀ Ƴƽǿƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇƻǎǘǳΚ                                                                              
OdpowiedŦ: Pismo świňte nie nakazuje chrzeŜcijanom poŜciĺ. Post nie jest czymŜ, czego ŨŃda B·g, lub 

czego od nas wymaga. JednoczeŜnie Biblia ukazuje post jako coŜ dobrego, z czego sŃ dla nas korzyŜci, i 

czego siň on nas spodziewa. Dzieje Apostolskie m·wiŃ o tym, Ũe wierzŃcy poŜcili przed podjňciem waŨnych 

dec yz ji  ( Dzieje Apostolskie 13:4; 14:23). Post i modlitwa czňsto idŃ w parze (Ewangelia wg Ŝw. Ğukasza 

2:37; 5:33). Zbyt czňsto koncentrujemy siň na tym, by nie jeŜĺ w trakcie postu. PowinniŜmy przestaĺ patrzeĺ 

na rzeczy, kt·re w tym Ŝwiecie przyciŃgajŃ naszŃ uwagň, i zwr·ciĺ swojŃ uwagň na Boga. Post jest pr·bŃ 

pokazania Bogu, i sobie samemu, Ũe traktujemy swojŃ relacjň z Nim serio. Post pomaga nam uzyskaĺ nowŃ 

perspektywň i odnowiĺ wiňzi z Bogiem. Choĺ post w PiŜmie świňtym jest prawie zawsze postem, w kt·rym 

siň nie je, istniejŃ teŨ inne rodzaje postu. Wyrzeczenie siň czegokolwiek, co przeszkadza w wiňkszym 

skupieniu siň na Bogu, jest pewnego rodzaju postem (1 List Ŝw. Pawğa do Koryntian 7:1- 5 ). Post  powinien 

byĺ ograniczony w czasie, zwğaszcza wtedy, kiedy dotyczy on wstrzymania siň od jedzenia. Zbyt dğugi okres 

bez jedzenia jest szkodliwy dla zdrowia. Post nie ma na celu ukarania naszego ciağa, ale ma pom·c skupiĺ 

siň na Bogu. Nie powinien on teŨ byĺ pewnego rodzaju dietŃ. Nie poŜĺ dlatego, by schudnŃĺ, ale raczej  

staraj siň o gğňbszŃ relacjň z Bogiem. Owszem, kaŨdy moŨe poŜciĺ. Niekt·rzy mogŃ nie byĺ w stanie nie 

jeŜĺ (na przykğad chorzy na cukrzycň), ale kaŨdy moŨe na pewien czas przestaĺ coŜ robiĺ, by skupiĺ siň na 

Bo gu. P oprz ez  oderwani e nasz ych o cz u od tego, co dzieje siň na tym Ŝwiecie, moŨemy lepiej skupiĺ siň na 

Chrystusie. Post nie jest sposobem, by uzyskaĺ od Boga to, czego chcemy. Post ma zmieniaĺ nas, nie Boga. 

Nie jest on sposobem na to, by graĺ przed innymi bardziej duchowych, niŨ oni. Post ma byĺ czasem peğnym 

pokor y i r adosnej post aw y.  Mt  6:16 - 18: ĂKiedy poŜcicie, nie bŃdŦcie posňpni jak obğudnicy. PrzybierajŃ oni 

wyglŃd ponury, aby pokazaĺ ludziom, Ũe poszczŃ. Zaprawdň, powiadam wam: juŨ odebrali swojŃ nagrodň. 

Ty zaŜ, gdy poŜcisz, namaŜĺ sobie gğowň i umyj twarz, aby nie ludziom pokazaĺ, Ũe poŜcisz, ale Ojcu 

twemu, kt·ry jest w ukryciu. A Ojciec tw·j, kt·ry widzi w ukryciu, odda tobie.ò  

 

http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,86,art,3823


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wolno poŨywaĺ miňsa, tj. tego wszystkiego, co z natury swej, ze zwyczaju lub z powsz echnego  

mniemania ludzi zalicza siň do miňsa; wolno natomiast jeŜĺ ryby oraz ŨyjŃtka o zimnej krwi, kt·re zwykğy 

przebywaĺ w wodzie, np. Ũaby, Ŝlimaki, Ũ·ğwie itp. Co siň tyczy poŨywania miňsa ptak·w wodnych, opinie 

autor·w sŃ podzielone; wobec tego naleŨy stosowaĺ siň do zwyczaju danej okolicy.   

Pod pojňcie miňsa podpada takŨe krew, m·zg, szpik koŜci. Wolno uŨywaĺ jakichkolwiek przypraw do 

potraw, nawet z tğuszcz·w zwierzňcych, czyli tego wszystkiego, co siň w mağej iloŜci dodaje do gğ·wnej 

potraw y, b y jŃ uczyniĺ smaczniejszŃ. Dozwolone jest zatem uŨywanie masğa, ğoju, sadğa, smalcu, sğoniny 

stopionej; drobne kawağeczki miňsa (skwarki), pozostağe po przetopieniu, wolno spoŨyĺ razem z tğuszczem.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. ŧal za grzechy                                                                                                                                                     
Doskonağy, gdzie motywem jest miğoŜĺ do Boga, a niedoskonağy to jest strach przed karŃ, przed potňpieniem 

wiecznym, przed piekğem. Tu nie chodzi o uczucia tylko, lecz mam sobie uŜwiadomiĺ, Ũe zrobiğem coŜ, co 

wobec dobroci i miğoŜci Pana Boga jest zğem
/ 7
.                                                                                                   

Video: h tt p s://y o u tu .b e/Mo b mH p 0N jn 0      

  

Kiedy przychodzimy do koŜcioğa na spowiedŦ i przyglŃdamy siň czekajŃcym w kolejce do konfesjonağu 

penitentom, raczej nie widzimy ich zalanych ğzami. Sami teŨ pewnie nie prz ypomi nam y sobi e wi ele  takich 

spowiedzi. Czy coŜ jest wiňc nie tak? Czy jeŜli Ũal za grzechy jest warunkiem dobrej spowiedzi, to nie 

powinniŜmy przeŨywaĺ go bardzo emocjonalnie? I przede wszystkim, co jeŜli wcale nie chce nam siň 

pğakaĺ, ani specjalnie nie czujemy siň przygnňbieni? 

 

      Katechizm KoŜcioğa Katolickiego m·wiŃc o Ũalu za grzechy podkreŜla, Ũe jest to b·l duszy z powodu 

obrazy dobrego Pana Boga i znienawidzenie tego zğa, kt·rego czğowiek siň dopuŜciğ (KKK 141). Warto 

zauwaŨyĺ, Ũe nie ma tutaj mowy o tym, Ũe ma byĺ mi smutno, a najlepiej gdybym zalağ siň rzewnymi ğzami. 

Same uczucia nie sŃ ani istotŃ, ani warunkiem Ũalu za grzechy i ich brak nie oznacza niewaŨnoŜci 

sakramentu pokuty. W nauczaniu KoŜcioğa pojawiğo siň rozr·Ũnienie Ũalu za grzechy na doskonağy i 

niedoskonağy. Pierwszy z nich wynika miğoŜci Boga kochanego przez czğowieka ponad wszystko. ŧağujŃc w 

spos·b doskonağy przede wszystkim bolejemy nad tym, Ũe zraniliŜmy serce Ojca, kt·ry tak bardzo nas 

ukochağ. Wymaga to z pewnoŜciŃ dojrzağego Ũycia duchowego i trwania w mocnej relacji z Bogiem. Drugi 

 
Kan. 12 51 , 1 25 2  -  tǊŀǿŜƳ ƻ ǿǎǘǊȊŜƳƛťȋƭƛǿƻǏŎƛ ƻŘ ǎǇƻȍȅǿŀƴƛŀ 

Ƴƛťǎŀ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ǇƻƪŀǊƳƽǿΣ ǎŊ ȊǿƛŊȊŀƴŜ ƻǎƻōȅ ƻŘ ǳƪƻƵŎȊŜƴƛŀ 

мп Ǌƻƪǳ ȍȅŎƛŀΣ ǿŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǇƛŊǘƪƛ ŎŀƱŜƎƻ ǊƻƪǳΣ ŎƘȅōŀΣ ȍŜ ǿ 

dany Ƴ Řƴƛǳ ǇǊȊȅǇŀŘŀ ƧŀƪŀǏ ¦ǊƻŎȊȅǎǘƻǏŏ όƴǇΦ ǳǊƻŎȊȅǎǘƻǏŏ b{tW ,  

луΦ мнΦ ¦ǊƻŎȊȅǎǘƻǏŏ bƛŜǇƻƪŀƭŀƴŜƎƻ tƻŎȊťŎƛŀ bŀƧǏǿƛťǘǎȊŜƧ aŀǊȅƛ tŀƴƴȅ                

лмΦ лмΦ ¦ǊƻŎȊȅǎǘƻǏŏ |ǿƛťǘŜƧ .ƻȍŜƧ wƻŘȊƛŎƛŜƭƪƛ aŀǊȅƛ  ,  .ƻȍŜ /ƛŀƱƻ ,     

лмΦ ммΦ ¦ǊƻŎȊȅǎǘƻǏŏ ²ǎȊȅǎǘƪƛŎƘ |ǿƛťǘȅŎƘ Σ ŀ ǘŀƪȍŜ ǿ ƻƪǘŀǿƛŜ 

²ƛŜƭƪŀƴƻŎȅύΣ ƪǘƽǊŜ ȊƴƻǎȊŊ ǘŜƴ ƻōƻǿƛŊȊŜƪΦ                                                  

¢ŜƎƻ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ƴƛŜ ȊƴƻǎȊŊ |ǿƛťǘŀΣ                                                

ŀƴƛ ƻƪǘŀǿŀ .ƻȍŜƎƻ bŀǊƻŘȊŜƴƛŀΦ 

 
 

D y spensy  

po jedynczy m 

ǿƛŜǊƴȅƳ ƳƻƎŊ 

ǳŘȊƛŜƭŀŏΤ 

pro bo szcz o raz   

spow iednik.  

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 Ũalu za grzechy to Ũal niedoskonağy. Znacznie ğatwiejszy do osiŃgniňcia i moŨna by rzec, trochň 

bardziej przyziemny. W tym wypadku Ũağujemy popeğnionego zğa z lňku przed karŃ, potňpieniem i piekğem. 

MoŨemy uwaŨaĺ go za ten Ăgorszyò rodzaj Ũalu, nie zmienia to jednak faktu, Ũe jest on wystarczajŃcy. Nie 

oznacza to oczywiŜcie, Ũe powinniŜmy na tym poprzestaĺ. Warto rozwijaĺ w sobie umiejňtnoŜĺ doskonağego 

Ũalu za grzechy i dŃŨyĺ do niego. Pamiňtajmy jednak, Ũe jest on nie tyle poczuciem Ũalu, smutku, co 

uŜwiadomieniem sobie, Ũe zrobiğem coŜ, co wobec dobroci i miğoŜci Pana Boga jest zğem. 

 

     Warto zwr·ciĺ uwagň na jeszcze jednŃ kwestiň. JeŜli bňdziemy staraĺ siň w Ũyciu byĺ coraz bliŨej Boga, 

a nasza relacja z Nim bňdzie siň zacieŜniaĺ, bňdziemy coraz wyraŦniej dostrzegaĺ prawdziwe zğo i brzydotň 

grzechu. W konsekwencji zmieniŃ siň takŨe nasze uczucia! MoŨe wiňc nadejŜĺ (i powinien) taki dzieŒ, kiedy 

po dokonan ym rachunku sumi enia,  naszemu Ũalowi za grzechy bňdŃ towarzyszyğy emocje: smutek, 

przygnňbienie, cierpienie z powodu ran, kt·re grzech zadaje nie tylko nam, ale teŨ kochajŃcemu nas 

bezwarunkowo Bogu. ŧal niedoskonağy jest wiňc wstňpem, kt·ry rozpoczyna drogň naszego nawr·cenia. 

JeŜli wiňc Twojej spowiedzi nie towarzyszy smutek, nie wylewasz strumienia ğez, nie zniechňcaj siň, ale 

potraktuj to jako punkt wyjŜciowy, do tego, aby w przyszğoŜci poprzez rozw·j swojej wiary i Ũycie 

sakramentalne, osiŃgnŃĺ Ũal doskonağy. Taki, kt·ry bňdzie wypğywağ z miğoŜci.:                                                    
h tt p ://d o b ra sp o wied z. p l/art y ku ly - sp o wi ed z/z al - z a - g rzechy - t o - n ie - emo cje/       

                                                                                                                                                  

3. Mocne post anowie nie poprawy                                                                                                                                              
Mocne postanowienie poprawy musi byĺ realne, czyli moŨliwe do wykonania,                                            

proporcjonalne do winy i konkretne z jednego konkretnego grzechu i nad nim skupiamy uwagň,                                

a p·Ŧniej, poradzimy z nastňpnymi.                                                                                                                                    

JeŜli nie ma grzech·w ciňŨkich, sŃ same grzechy lekkie, to roz pocz ynam y od tego grz echu,                                       

kt·ry siň najczňŜciej pojawia, lub od grzechu, kt·ry w swoim skutku wywoğuje najwiňksze szkody.  

                                                                                                                                       

4. SpowiedŦ szczera -  h tt p s://w ww.y o u tu b e.co m/wat ch ? v= Yo d sR fPy mA M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nie byğem u spowiedzi 21 LAT: h tt p s://y o u tu .b e/k3 _WiQW 1W KI    Szczera spowiedŦ.:  h tt p s://y o u tu .b e/FPCBMRId LI4  
Co to znaczy byĺ ojcem?: h tt p s://y o u tu .b e/H iu SeM_R OAs    Jak byĺ dobrŃ mamŃ?: htt p s://y o u tu .b e/d n E Sku p t5W4                   

O spowiedz i:  h tt p s://y o u tu.b e/02z vG C16y G c      Jak czňsto siň spowiadaĺ?: h tt p s://y o u tu .b e/1PJ1Vaj u za g                                                                                                                                                                                                                                                                   

Od takie go spowiednika uciekaj j ak najdal ej:  h tt p s://y o u tu .b e/rOX0 wC - y YBo                                                                                                   

Trzy rzeczy, kt·re denerwujŃ spowiednik·w: h tt p s://y o u tu .b e/kn Tzt Tq gaYc                                                                                                        

Spowiednik przerwağ. Co dalej?: h tt p s://y o u tu .b e/PF1d c9vkK mE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

K od eks Pr aw a K an oni czn ego                                                                                                                                            
Kan. 960 ï Indywidualna i integralna spowiedŦ oraz rozgrzeszenie stanowiŃ jedyny zwyczajny spos·b, 

przez kt·ry wierny, Ŝwiadomy grzechu ciňŨkiego, dostňpuje pojednania z Bogiem i KoŜcioğem. 

Kan. 987 ï Wierny, aby otrzymaĺ zbawczy Ŝrodek sakramentu pokuty, powinien byĺ tak usposobiony, by 

odrzucajŃc grzechy, kt·re popeğniğ, i majŃc postanowienie poprawy nawracağ siň do Boga. 

Kan. 988 ï Ä 1. Wierny jest obowiŃzany w yzn ŀŏ Ŏƻ Řƻ ƭƛŎȊōȅ ƛ ǊƻŘȊŀƧǳ ǿǎȊŜƭƪƛŜ ƎǊȊŜŎƘȅ ŎƛťȍƪƛŜ popeğnione 

po chrzcie, a jeszcze przez wğadzň kluczy KoŜcioğa bezpoŜrednio nie odpuszczone i nie wyznane w 

indywidualnej spowiedzi, kt·re sobie przypomina po dokğadnym rachunku sumienia. 

Ä 2. Zaleca siň wiernym, by wyznawali takŨe grzechy powszednie. 

Kan. 989 ï KaŨdy wierny, po osiŃgniňciu wieku rozeznania, obowiŃzany jest przynajmniej raz w roku 

wyznaĺ wiernie wszystkie swoje grzechy ciňŨkie.  

ϦWŜȊǳǎ ǿ ƪƻƴŦŜǎƧƻƴŀƭŜ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǇǊŀƭƴƛŊΥ jest to  spotkanie z  J ez usem, z tym Jezusem, kt·ry na nas czeka, 

czeka nas, takimi jakimi jesteŜmy" -  m·wiğ PapieŨ. Dodağ, Ũe choĺ czujemy siň zawstydzeni, aby wyznaĺ 

prawdň: "Uczyniğem to, to a tamto pomyŜlağem..." to jednak "wstyd jest prawdziwŃ cnotŃ chrzeŜcijaŒskŃ i 

takŨe ludzkŃ...", zaŜ "zawstydzenie jest cnotŃ czğowieka pokornego, pokornego mňŨczyzny i kobiety".: 
h tt p s://d eo n .p l/ko sc iol/s er wi s - p ap ie ski/fran c isz ek - sp o wied z - n ie - j est - to rtu ra - an i - p ra ln ia, 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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1 75 0  r.  

1 83 8  r.  

R elief na co ko le -  {ǇƻǿƛŜŘȋ ƪǊƽƭƻǿŜƧ ½ƻŦƛƛ -  |ǿΦ Jan  N ep o mu c en ,  z ab ity  w 

мофо ǊΦ ƴŀ ǊƻȊƪŀȊ  ƪǊƽƭŀ ²ŀŎƱŀǿŀ L±Σ ƎŘȅȍ ƴƛŜ ŎƘŎƛŀƱ                                                             

ǿȅƧŀǿƛŏ  ǘŀƧŜƳƴƛŎȅ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ                                                                                                
όƪǊƽƭ ǇƻŘŜƧǊȊŜǿŀƱ ȍƻƴť ƻ ȊŘǊŀŘťύΦ 

 

 

 

http://spowiedz.pl/


έYǘƻ Ƴŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ƎǊȊŜŎƘǳ ŎƛťȍƪƛŜƎƻΣ ƴƛŜ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōŜȊ ǎŀƪǊŀƳŜƴǘŀƭƴŜƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ƻŘǇǊŀǿƛŀŏ aǎȊȅ ǏǿΦ 
ŀƴƛ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀŏ YƻƳǳƴƛƛ ǏǿΦΣ ŎƘȅōŀ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ Ǉƻǿŀȍƴŀ ǊŀŎƧŀ ƛ ƴƛŜ Ƴŀ ǎǇƻǎƻōƴƻǏŎƛ ǿȅǎǇƻǿƛŀŘŀƴƛŀ ǎƛťΦ ² 
ǘŀƪƛƳ ƧŜŘƴŀƪ ǿȅǇŀŘƪǳ Ƴŀ ǇŀƳƛťǘŀŏ ƻ ǘȅƳΣ ȍŜ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ǿȊōǳŘȊƛŏ  ŀƪǘ  ȍŀƭǳ ŘƻǎƪƻƴŀƱŜƎƻΣ ƪǘƽǊȅ 
ȊŀǿƛŜǊŀ ǿ ǎƻōƛŜ ȊŀƳƛŀǊ ǿȅǎǇƻǿƛŀŘŀƴƛŀ ǎƛť Ƨŀƪ ƴŀƧǎȊȅōŎƛŜƧέΦ (Kan. 916) oraz (KK K n.145 7).  ¢ŜƴΣ ƪǘƻ Ƴŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ 
ǇƻǇŜƱƴƛŜƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘǳ ǏƳƛŜǊǘŜƭƴŜƎƻΣ ƴƛŜ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀŏ YƻƳǳƴƛƛ ǏǿƛťǘŜƧΣ ƴŀǿŜǘ ƧŜǏƭƛ ǇǊȊŜȍȅǿŀ ǿƛŜƭƪŊ 
ǎƪǊǳŎƘťΣ ōŜȊ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜƴƛŀ ǎŀƪǊŀƳŜƴǘŀƭƴŜƎƻΣ ŎƘȅōŀ ȍŜ Ƴŀ ǿŀȍƴȅ Ƴƻǘȅǿ ǇǊȊȅƧťŎƛŀ 
YƻƳǳƴƛƛΣ ŀ ƴƛŜ Ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŜƴƛŀ Řƻ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΦ LǎǘƴƛŜƧŊ ƧŜŘƴŀƪ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ǎȅǘǳŀŎƧŜΣ ƪƛŜŘȅ ǘƻ 
ȊŜȊǿŀƭŀ ǎƛť ǿƛŜǊƴȅƳ ƴŀ ǇǊȊȅƧťŎƛŜ YƻƳǳƴƛƛ ǏǿΦΣ ƴƛŜ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎ ƻŘ ƴƛŎƘ ǳǇǊȊŜŘƴƛŜƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΦ WŜǎǘ ǘŀƪ ƴǇΦ 
ƪƛŜŘȅ ǿƛŜǊƴȅΣ ƳƛƳƻ ƛȍ Ƴŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏΣ ȍŜ ƧŜƎƻ ǎǳƳƛŜƴƛŜ ƻōŎƛŊȍƻƴŜ ƧŜǎǘ ƎǊȊŜŎƘŜƳ ŎƛťȍƪƛƳΣ ǇǊŀƎƴƛŜ ϦȊ 
ǇƻǿŀȍƴŜƎƻ ǇƻǿƻŘǳ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŏ Řƻ YƻƳǳƴƛƛΣ ŀ ƴƛŜ Ƴŀ Řƻ ŘȅǎǇƻȊȅŎƧƛ ǎǇƻǿƛŜŘƴƛƪŀϦ (KKK n. 14 57);  ƳƻȍŜ ƻƴ 
ǿƽǿŎȊŀǎ ōŜȊ ƻōŀǿ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅŏ ǿŜ aǎȊȅ ƛ YƻƳǳƴƛƛ ǏǿΦ Ϧtƻǿŀȍƴȅ ǇƻǿƽŘϦ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ǎǇƻǎƽō 
ǎȊŜǊƻƪƛΣ ǇƻŘƻōƴƛŜ Ƨŀƪ ƻōŜŎƴƻǏŏ ǎǇƻǿƛŜŘƴƛƪŀΣ ƪǘƽǊȅŎƘ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ŘǿƽŎƘΣ ǘŀƪ ŀōȅ Řŀŏ 
ǇŜƴƛǘŜƴǘƻǿƛ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿȅōƻǊǳΦ https:// opoka.org .pl/bibliote ka/T /T A/TA L/trudne_pytania_06 .htm l    https:// www .przewodnik -  

katoli cki.pl/A rchiwum /200 3/P rzewodnik - Katolick i - 2 - 2003/Rodzina/C zy - ka zdy - dorosly - m oze - przyjm owac - Kom unie - sw    
5ƭŀ ƻŘǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ ƎǊȊŜŎƘƽǿ ǇƻǿǎȊŜŘƴƛŎƘ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƴƛŜȊōťŘƴŀ ǎǇƻǿƛŜŘȋΣ ŎƘƻŎƛŀȍ ƧŜǎǘ ƻƴŀ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŀΦ 5ƭŀ 
ƻŘǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ ǘŜƧ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ ƎǊȊŜŎƘƽǿΣ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴŜ ǎŊ ǇƻƪǳǘƴŜ ŎȊťǏŎƛ aǎȊȅ ǏǿΦϦΥ ŀƪǘ ǇƻƪǳǘȅΣ ŎȊȅǘŀƴƛŜ ǎƱƻǿŀ 
.ƻȍŜƎƻΦ |ǿƛŀŘŜŎǘǿŜƳ ǘŜƎƻ ǎŊ ǎƱƻǿŀ ƪŀǇƱŀƴŀΣ ƧŀƪƛŜ ǿȅƎƱŀǎȊŀ ƻƴ Ǉƻ ƻŘŎȊȅǘŀƴƛǳ 9ǿŀƴƎŜƭƛƛΥ ϦbƛŜŎƘ ǎƱƻǿŀ 
9ǿŀƴƎŜƭƛƛ ȊƎƱŀŘȊŊ ƴŀǎȊŜ ƎǊȊŜŎƘȅϦΦ https:// opoka.org .pl/bibliot eka/T /T A /T A L/trudne_py tania_ 06.htm l                                                                                  
.Ǉ {ƳƻƭŜƵǎƪƛΥ WŜǏƭƛ ǎǇƻǿƛŀŘŀ ȊƴŀƧƻƳȅ ƪǎΦΣ ŀ ƪǘƻǏ ǎƛť ōŀǊŘȊƻ ƪǊťǇǳƧŜΣ Ƴƻȍƴŀ ǘŜƴ ƎǊȊŜŎƘ ƴƛŜ ǿȅȊƴŀŏ ό ǘƻ ƴƛŜ 
ōťŘȊƛŜ ȊŀǘŀƧŜƴƛŜύΣ ŀ ǿȅȊƴŀŏ Ǝƻ ǇǊȊȅ ƴŀǎǘťǇƴŜƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ǳ ƛƴƴŜƎƻ ƪǎƛťŘȊŀΦ 

 
POJE DNA NIA   JEDNE GO  PENI TEN TA .  DŘȅ ǇŜƴƛǘŜƴǘ ǇǊȊȅŎƘƻŘȊƛΣ ŀōȅ ǿȅȊƴŀŏ ƎǊȊŜŎƘȅΣ ƪŀǇƱŀƴ ȍȅŎȊƭƛǿƛŜ Ǝƻ ǇǊȊȅƧƳǳƧŜΦ tŜƴƛǘŜƴǘ ǿȅǇƻǿƛŀŘŀ ǎƱƻǿŀ 

pozdrowienia:  bƛŜŎƘ ōťŘȊƛŜ ǇƻŎƘǿŀƭƻƴȅ WŜȊǳǎ /ƘǊȅǎǘǳǎΦ YŀǇƱŀƴ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀΥ bŀ ǿƛŜƪƛ ǿƛŜƪƽǿΦ !ƳŜƴ bŀǎǘťǇƴƛŜ ǇŜƴƛǘŜƴǘ ȍŜƎƴŀ ǎƛť 

ƳƽǿƛŊŎΥ ² ƛƳƛť hƧŎŀ ƛ {ȅƴŀΣ ƛ 5ǳŎƘŀ |ǿƛťǘŜƎƻΦ !ƳŜƴΦ K ŀǇƱŀƴ ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ƪǊŜǏƭƛ Ȋƴŀƪ YǊȊȅȍŀ ƴŀŘ ǇŜƴƛǘŜƴǘŜƳ ƴƛŎ ƴƛŜ ƳƽǿƛŊŎΦ 

tŜƴƛǘŜƴǘΣ ƻƪǊŜǏƭŀ ŎȊŀǎ ƻǎǘŀǘƴƛŜƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΣ Ǉƻƪǳǘť ƻŘǇǊŀǿƛƱŜƳΣ Ȋŀ ƎǊȊŜŎƘȅ ȍŀƱƻǿŀƱŜƳΣ ŀ ǘŜǊŀȊ ƻōǊŀȊƛƱŜƳ 
Pan a Boga ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅƳƛ ƎǊȊŜŎƘŀƳƛΥ  ǿȅƳƛŜƴƛŀ ƭƛŎȊōť ƛ ƻƪƻƭƛŎȊƴƻǏŏƛ ǇǊȊȅ ƎǊȊŜŎƘŀŎƘ ŎƛťȍƪƛŎƘΣ ƳƻȍŜ ǘŜȍ ǿȅƳƛŜƴƛŏ ƧŜŘŜƴ ƭǳō Řǿŀ ƎǊȊŜŎƘȅ 
ƭŜƪƪƛŜΦ aƽǿΥ ²ƛťŎŜƧ ƎǊȊŜŎƘƽǿ ƴƛŜ ǇŀƳƛťǘŀƳΣ Ȋŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ƎǊȊŜŎƘȅ ƳƻŎƴƻ ȍŀƱǳƧťΣ ƻōƛŜŎǳƧť ǇƻǇǊŀǿťΣ ŀ /ƛŜōƛŜ 
hƧŎȊŜ ǇǊƻǎȊťΣ ƻ Ǉƻƪǳǘť ƛ ǊƻȊƎr zesz eni e.   YŀǇƱŀƴ ǿȅȊƴŀŎȊŀ Ƴǳ ŎȊȅƴ ǇƻƪǳǘƴȅΣ ƪǘƽǊȅ ǇŜƴƛǘŜƴǘ ǇǊȊȅƧƳǳƧŜΣ ŀōȅ ȊŀŘƻǏŏǳŎȊȅƴƛŏ Ȋŀ ǇƻǇŜƱƴƛƻƴŜ 
ƎǊȊŜŎƘȅ ƛ ǇƻǇǊŀǿƛŏ ǎǿƻƧŜ ȍȅŎƛŜΦ ¦ŘȊƛŜƭŀ ǇƻǳŎȊŜƵΣ ŀ ǇƻǘŜƳ ǿȅŎƛŊƎŀ ǇǊŀǿŊ Ǌťƪť ǿ ƪƛŜǊǳƴƪǳ ǇŜƴƛǘŜƴǘŀ ƛ ǿȅǇƻǿƛŀŘŀ ǎƱƻǿŀ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜnia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
tƻ ǳŘȊƛŜƭŜƴƛǳ ǊƻȊƎǊȊŜǎȊŜƴƛŀ ƪŀǇƱŀƴ ƳƽǿƛΥ ²ȅǎƱŀǿƛŀƧƳȅ tŀna,  bo jest dobr y.  tŜƴƛǘŜƴǘ ƪƻƵŎȊȅΥ .ƻ ƧŜƎƻ ƳƛƱƻǎƛŜǊŘȊƛŜ ǘǊǿŀ ƴŀ ǿƛŜƪƛΦ YŀǇƱŀƴ 
ƻŘǎȅƱŀ ǇŜƴƛǘŜƴǘŀ ƳƽǿƛŊŎΥ tŀƴ ƻŘǇǳǏŎƛƱ ǘƻōƛŜ ƎǊȊŜŎƘȅΦ LŘȋ ǿ ǇƻƪƻƧǳΦ  

 
 

Deus , Pater 

m is ericordiarum , qui per 

m ortem  et res urrectionem  

Fi lii s ui m undum  s ibi 

reconciliavit et Spiritum 

Sanctum eff udit in 

rem is sionem  peccatorum, 

per m inis terium  Eccles iae 

indulg entiam  tibi tribuat et 

ǇŀŎŜƳέΦ 9ǘ ŜƎƻ ǘŜ ŀōǎƻƭǾŜ 

a pecc atis  tuis in Nom ine 

Patris  et Fi lii, + et Spiritus 

Sancti .       

 

.ƽƎΣ hƧŎƛŜŎ ƳƛƱƻǎƛŜǊŘȊƛŀΣ 

ƪǘƽǊȅ ǇƻƧŜŘƴŀƱ Ǐǿƛŀǘ ȊŜ 

ǎƻōŊ ǇǊȊŜȊ ǏƳƛŜǊŏ ƛ 

zmartwychws tanie 

ǎǿƻƧŜƎƻ {ȅƴŀ ƛ ȊŜǎƱŀƱ 

5ǳŎƘŀ |ǿƛťǘŜƎƻ ƴŀ 

odpus zc ȊŜƴƛŜ ƎǊȊŜŎƘƽǿΣ 

niec h ci  udzieli 

przebaczenia i pokoju 

ǇǊȊŜȊ ǇƻǎƱǳƎť YƻǏŎƛƻƱŀΦ                                                                                                     

I ja odpus zczam tobie 

ƎǊȊŜŎƘȅ ǿ LƳƛť hƧŎŀ ƛ {ȅƴŀ 

Ҍ ƛ 5ǳŎƘŀ |ǿƛťǘŜƎƻΦ  

 

God, the Father of merci es , 

through the death an d 

res urrection of His  Son has 

reconciled the world to 

Himself and s ent the Holy 

Spirit among us for the 

forgiveness  of si ns ; Through 

the m inis try of the Church 

m ay God give you pardon 

and peace, and I absolve you 

from  your s ins  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


/Ȋȅ ǿƛŜǎȊΣ ȍŜ ƳƻȍŜǎȊ αǇƻƪƱƽŎƛŏέ ǎƛť Ȋ ƪǎƛťŘȊŜƳ ƻ Ǉƻƪǳǘť ƴŀ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΚ Pokuta wyznaczana przez kapğana 
poku ta powinna byĺ adekwatna do sytuacji grzesznika. Nieraz moŨe niŃ byĺ jakiŜ uczynek miğosierdzia. 

Sam penitent teŨ ma prawo dopytaĺ, jeŜli czegoŜ nie zrozumiağ. UŨyjmy prostego przykğadu: Starsza kobieta 

wyznaje, Ũe wŜcieka siň na polityk·w, kt·rych oglŃda w telewiz ji  ï Ŧle o nich myŜli, Ŧle im Ũyczy. 

Spowiednik w ramach pokuty nakğada wiňc na niŃ tygodniowy Ăpostò od telewizji. Niby wszystko gra. 

Starsza pani wraca do domu i wyğŃcza mňŨowi telewizor w poğowie meczu, bo mieszkajŃ w mağym 

mi esz kanku, a jej ks iŃdz kazağ nie oglŃdaĺ telewizji. C·Ũ ten biedny mŃŨ winien w tym wszystkim? Jasne, 

Ũe moŨe heroicznie wspieraĺ mağŨonkň w jej duchowych zmaganiach, jakie stanowi wypeğnianie pokuty, ale 

nie jest to jego obowiŃzkiem. Poza tym, zadanŃ pokutň takŨe chroni w jakiŜ spos·b tajemnica sakramentu. 

Niekoniecznie wszyscy, nawet najbliŨsi muszŃ wiedzieĺ, Ũe ja coŜ robiň Ăza pokutňò. R·wnieŨ w takich 

przypadkach warto zwr·ciĺ spowiednikowi uwagň, Ũe ta akurat pokuta jest z pewnych wzglňd·w 

kğopotliwa. WaŨne, Ũeby nie baĺ siň o tym rozmawiaĺ. Pokuta jest waŨna, bo chodzi w niej o mojŃ drogň do 

zbawienia. Musi mi na niej zaleŨeĺ. A o rzeczy, na kt·rych nam zaleŨy warto siň czasem Ăpokğ·ciĺò. Nawet 

w konfesjonale.:  h tt p s://p l .a leteia.o rg/ 2017 /10/3 0/czy - wie sz - z e - mo ze sz - p o klo cic - s ie - z - ksi ed zem - o - p o ku te - n a - sp o w ied zi/    

 

/ƻ ȊǊƻōƛŏΣ ƎŘȅ ȊŀǇƻƳƴťΣ ƧŀƪŊ ŘƻǎǘŀƱŜƳ ƴŀ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ǇƻƪǳǘťΚ  tƻǿǘƽǊȊ ǎǇƻǿƛŜŘȋΗ 
h tt p s://p l.alet eia.o rg/2 017/1 0/15/co - zro b ic - gd y - za p o mn e - j a k a - d o sta le m - n a - sp o wi ed zi - p o ku te - sa - d wa - ro z wiaz an ia/    
 

  
 

5. ZadoŜĺuczynienie                                                                                                                                                                                                            
Znaczy uczyniĺ za doŜĺ, a to polega na wyr·wnaniu rachunk·w, na spğaceniu dğug·w jakie zaciŃgnňliŜmy 

przez popeğnienie grzechu, wobec Pana Boga, bliŦnich, siebie samego i Ŝwiata w kt·rym Ũyjemy ï w  

czterech pğaszczyznach grzechu. Wypeğnienie pokuty polega na wypeğnieniu nadanej i przyjňtej pokuty. 

Wyr·wnanie szkody materialnej i duchowej. Przy szkodzie materialnej jest obowiŃzek restytucji ï oddanie 

rzeczy zabranej, czy zniszczonej. JeŜli ktoŜ nie jest w stanie oddaĺ danej rzeczy, to powinien wyr·wnaĺ 

szkodň przez ekwiwalent materialny. ZadoŜĺuczynienie jest dopeğnieniem sakramentu i jeŜli jest nie 

wypeğnione to pozostaje ciŃgle otwarta kwestia tego sakramentu. Dzisiaj wypeğnienie pokuty i 

zadoŜĺuczynienia jest moŨliwe tak dğugo, dop·ki po raz nastňpny nie przystŃpimy do sakramentu.                                 

Mas Ȋ ƎǊȊŜŎƘ ƻŘǇǳǎȊŎȊƻƴȅΣ ŀ ŎȊȅ ƪǊȊȅǿŘť ƴŀǇǊŀǿƛƱŜǏΚ Grz ech odpusz cz ony,  al e nie odpokutowan y.                        

To siň juŨ dokonağo. OdbyliŜmy szczerŃ spowiedŦ. Ale zostağ jeszcze jeden, ostatni warunek sakramentu 

pojednania. PomyŜlmy, gdy zgrzeszň, stajň siň winny, jestem odpowiedzialny za zğo, kt·re uczyniğem, za ten 

wyb·r fağszywego dobra, bo tak wğaŜnie siň dzieje: grzeszň, poniewaŨ przedstawiam sobie zğo jako dobro i 

dlatego je popeğniam. Ale problem grzechu nie koŒczy siň na winie, bo ma on r·wnieŨ swoje konsek wencje 

ï i dla nas, i dla innych. Jego skutki pozostajŃ, pomimo odpuszczenia nam winy. W teologii nazywamy je 

karŃ. Konsekwencje tego, Ũe na skutek naszego grzechu coŜ zostağo zniszczone, spadajŃ na innych, a takŨe 

czňsto na nas samych. Ale sŃ teŨ grzechy, kt·rych skutki sŃ szczeg·lnie dotkliwe dla tych, kt·rych 

skrzywdziliŜmy, dlatego sŃ nazywane ògrzechami woğajŃcymi o pomstň do niebaò i chociaŨ zostağ 

rozgrzeszony, (B·g zmazağ winň i nasza sytuacja staje siň dziňki temu taka, jakby zğo, kt·re popeğniliŜmy, 

zostağo wymazane, jakby siň nie wydarzyğo. To moŨe zrobiĺ tylko Pan B·g) pozostajŃ jeszcze konsekwencje 

mojego grzechu oraz moja odpowiedzialnoŜĺ  za to, co zrobiğem, za skutki tego czynu. Pokuta i 

zadoŜĺuczynienie. Zostaje nam bowiem pewien dğug wobec Boga i wobec bliŦniego, kt·rego 

skrzywdziliŜmy. A nieraz, jest i tak, Ũe naprawienie, jest po prostu niemoŨliwe! Co zrobiĺ? PomyŜl sam. 

Sprawa bardzo powaŨna! Pokuta przy spowiedzi niech  bňdzie iskrŃ do naprawiania zğa, niech siň 

rozpocznie cağy proces ZADOśDUCZYNIENIA!: https:// www .g osc.pl/doc/301 4930.Zadoscuczyni enie/2   

K an .  920  -  YŀȍŘȅ ǿƛŜǊƴȅ Ǉƻ ǇǊȊȅƧťŎƛǳ bŀƧǏǿƛťǘǎȊŜƧ 9ǳŎƘŀǊȅǎǘƛƛ Ǉƻ ǊŀȊ ǇƛŜǊǿǎȊȅ Ƴŀ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀŏ              
WŊ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǊŀȊ ǿ ǊƻƪǳΦ ¢Ŝƴ ƴŀƪŀȊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǿȅǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǿƛŜƭƪŀƴƻŎƴȅƳΣ ŎƘȅōŀ ȍŜ Řƭŀ 
ǎƱǳǎȊƴŜƧ ǇǊȊȅŎȊȅƴȅ ǿȅǇŜƱƴƛŀ ǎƛť Ǝƻ ǿ ƛƴƴȅƳ ŎȊŀǎƛŜ ǿ ŎƛŊƎǳ ǊƻƪǳΦ  ² YtY ŎȊȅǘŀƳȅ ƴŀǘƻƳƛŀǎǘΥ αYŀȍŘȅ ǿƛŜǊƴȅΣ 
Ǉƻ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛǳ ǿƛŜƪǳ ǊƻȊŜȊƴŀƴƛŀΣ ƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǊŀȊ ǿ Ǌƻƪǳ ǿȅȊƴŀŏ ǿƛŜǊƴƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ 
ǎǿƻƧŜ ƎǊȊŜŎƘȅ ŎƛťȍƪƛŜέ ( kan .  989 ύΦ {ŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴƛŜ ǘƻ ǇǊȊȅǘŀŎȊŀ ƴŀƧƴƻǿǎȊȅ YYY όn r 1457 ύΦ ²ȅƴƛƪŀ Ȋ ǘŜƎƻΣ ȍŜ 
ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ Ȋ ƎǊȊŜŎƘƽǿ ŎƛťȍƪƛŎƘΦ CŀƪǘŜƳ ǘŜȍ ƧŜǎǘΣ ȍŜ ǏǿΦ !ǳƎǳǎǘȅƴ Řƻ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴƛgd y 
ƴƛŜ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛƱΦΥ  h tt p ://ww w.t ry b u n al.mkw.p l/Ko d ek s% 2 0Pra wa% 20Kan o n iczn ego. p d f    
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Sakramen t Pokuty i Pojednania:   Historia                                                                                                                                                                                              

нΦмΦм tƻŎȊŊǘƪƛ Řƻ ŘǊǳƎƛŜƧ ǇƻƱΦ LL ǿΦ  aut o rz y D id ach e , Past erz  Herm asa Σ ǘŀƪȍŜ LƎƴŀŎȅ !ƴǘƛƻŎƘŜƵǎƪƛ w swo ich  
List ach  ǿȅƳƛŜƴƛƭƛ ƎǊȊŜŎƘȅ ŎƛťȍƪƛŜΥ ŎǳŘȊƻƱƽǎǘǿƻΣ ƴƛŜǊȊŊŘΣ ǇƻȍŊŘƭƛǿƻǏŏΣ ǎƱƻǿŀ ƴƛŜŎȊȅǎǘŜΣ ȊŀōƽƧǎǘǿƻΣ ƳŀƎƛŀΣ 
ōŀƱǿƻŎƘǿŀƭǎǘǿƻΣ ŎƘŎƛǿƻǏŏΣ ƪǊŀŘȊƛŜȍΣ  ȊŀȊŘǊƻǏŏΣ ȊƱŀ ȍŊŘȊŀΣ ƳƛƱƻǏŏ ǇǊƽȍƴŜƧ ŎƘǿŀƱȅΣ ƴƛŜƴŀǿƛǏŏΣ ƘƛǇƻƪǊȅȊƧŀΣ 
ŦŀƱǎȊȅǿŜ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻΣ ŦŀƱǎȊȅǿŜ ǇǊȊȅǎƛťƎƛΣ ƻōƳƻǿŀΣ ƎƴƛŜǿΣ ƪƱƽǘƭƛǿƻǏŏΣ ƪǊȊȅǿŘŀΣ ǇŜǊǿŜǊǎȅƧƴƻǏŏΣ ȊƱŜ ǇƭƻǘƪƛΣ 
ƻōǊŀȋƭƛǿŜ ǿȅȊǿƛǎƪŀΣ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŜ ǿ ōƱŊŘΣ ǇǊƽȍƴƻǏŏΣ ŀǊƻƎŀƴŎƧŀΣ  ȊŀǊƻȊǳƳƛŀƱƻǏŏΣ ƴƛŜǎǘŀƱƻǏŏ ƛ ƎƱǳǇƻǘŀΣ 
ǇƛƧŀƵǎǘǿƻ ƛ ƴƛŜǳƳƛŀǊƪƻǿŀƴƛŜ[2] Σ ƪǘƽǊŜ ƴƛŜƪƛŜŘȅ ǿȅȊƴŀǿŀƴƻ ǇǳōƭƛŎȊƴƛŜΣ ŀƭŜ ƴƛŜ ōȅƱƻ ǘƻ ǊŜƎǳƱŊΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ 
ŎƛťȍǎȊȅŎƘ ƎǊȊŜŎƘƽǿΣ ŘƻŎƘƻŘȊƛƱƻ Řƻ ƻŘǎǳƴƛťŎƛŀ ŘŀƴŜƎƻ ŎƘǊȊŜǏŎƛƧŀƴƛƴŀ ƻŘ ǇǊȊȅǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ Řƻ YƻƳǳƴƛƛΣ ŀȍ Řƻ 
cz asu , gd ȅ ƻŘōťŘȊƛŜ Ǉƻƪǳǘť ǇǊƻǇƻǊŎƧƻƴŀƭƴŊ Řƻ ǎǿȅŎƘ ȊƱȅŎƘ ŎȊȅƴƽǿΦ .ȅƱŀ ƻƴŀ ƴŀŘŀǿŀƴŀ ǇǊȊŜȊ ōƛǎƪǳǇŀΦ 
²ǎǇƽƱŎȊŜǏƴƛŜ ƴŀȊȅǿŀ ǎƛť ƧŊ ǇƻƪǳǘŊ ǇǳōƭƛŎȊƴŊΣ Ŏƻ ƳȅƭƴƛŜ ǊƻȊǳƳƛŀƴŜ ƧŜǎǘ Ȋ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳ ǿȅȊƴŀƴƛŜƳ ƎǊȊŜŎƘƽǿΦ 
|ǿƛŀŘŜŎǘǿŀ Ȋ ǇƛŜǊǿǎȊȅŎƘ ǿƛŜƪƽǿ YƻǏŎƛƻƱŀ ǿǎƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ƎǊȊŜŎƘȅΣ Ȋŀ ƪǘƽǊŜ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴƻ Ǉƻƪǳǘť 
ōȅƱȅ ȊƴŀƴŜ ƧŜŘȅƴƛŜ ǎŀƳŜƳǳ ōƛǎƪǳǇƻǿƛΦ /ƘŀǊŀƪǘŜǊ ǇǳōƭƛŎȊƴȅ Ǉƻƪǳǘȅ ǎǘŀǊƻȍȅǘƴŜƧ ƴŀƭŜȍȅ ǊƻȊǳƳƛŜŏ Ƨŀƪƻ 
ǳŎȊŜǎǘƴƛŎǘǿƻ ƳƻŘƭƛǘŜǿƴŜ ƛ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ŘǳŎƘƻǿŜ ǿǎǇƽƭƴƻǘȅ ŎƘǊȊŜǏŎƛƧŀƵǎƪƛŜƧ ǳŘȊƛŜƭŀƴŜ ƎǊȊŜǎȊƴƛƪƻǿƛΣ ƴƛŜ ȊŀǏ 
jako p ub licz ne u p o ko ǊȊŜƴƛŜΦ ½ŘŀǊȊŀƱƻ ǎƛťΣ ȍŜ ǇŜƴƛǘŜƴǘ ŎȊȅƴƛƱ ǇǳōƭƛŎȊƴŊ ǎǇƻǿƛŜŘȋΦ ½ŀǿǎȊŜ ƧŜŘƴŀƪ ōȅƱŀ ǘƻ ƧŜƎƻ 
ƻǎƻōƛǎǘŀΣ ǿƻƭƴŀ ŘŜŎȅȊƧŀΣ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŀ Ȋ ǇƻōǳŘŜƪ ŘǳŎƘƻǿȅŎƘ[ 5] .                                                                                  
2. 1.2 Dyscypli n a poku tna w  II I  w i eku  .  ² ǘȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ ƴŀǎǘŊǇƛƱ kryz ys mon tan ist ycz n y Σ ƪǘƽǊȅ ōȅƱ ǊŜŀƪŎƧŊ ƴŀ 
Ȋōȅǘ ƱŀƎƻŘƴŜ ǘǊŀƪǘƻǿŀƴƛŜ ƎǊȊŜǎȊƴƛƪƽǿΦ /ƘƻŘȊƛƱƻ ƻ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƴƛŜ ǳǇŀŘƱȅŎƘ Ǉƻ ƻŘōȅŎƛǳ Ǉƻƪǳǘȅ Řƻ YƻƳǳƴƛƛΦ 
.ȅƱƻ ǘƻ ƴƛŜȊƎƻŘƴƛŜΣ ǿŜŘƱǳƎ ƪǊȅǘȅƪƽǿΣ Ȋ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŊ ǇǊŀƪǘȅƪŊΦ                                                                                       
2. 1.3 Pokuta kan oni cz n a od  I V do VI w .  Akt a  ǎǘŀǊƻȍȅǘƴȅŎƘ ǎȅƴƻŘƽǿ ǳƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ǿ 9ǳŎƘŀǊȅǎǘƛƛ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅƭƛ 
ƧŜŘȅƴƛŜ ŎƛΣ ƪǘƽǊȊȅ ƴƛŜ ȊƎǊȊŜǎȊȅƭƛ ƎǊȊŜŎƘŀƳƛ ŎƛťȍƪƛƳƛΣ ȊƎƻŘƴƛŜ ȊŜ ǎƱƻǿŀƳƛ 1 List u  Jan a  3,6 : YŀȍŘȅΣ ƪǘƻ ǘǊǿŀ ǿ 
Nim, nie  ƎǊȊŜǎȊȅΣ ȍŀŘŜƴ ȊŀǏ Ȋ ǘȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ ƎǊȊŜǎȊŊΣ ƴƛŜ ǿƛŘȊƛŀƱ Dƻ ŀƴƛ Dƻ ƴƛŜ ǇƻȊƴŀƱΦ 5ƻ YƻƳǳƴƛƛ ƴƛŜ ōȅƱ 
ŘƻǇǳǎȊŎȊƻƴȅ ƴƛƪǘΣ ƪǘƻ ƴŀƭŜȍŀƱ Řƻ ǎǘŀƴǳ Ǉƻƪǳǘƴƛƪƽǿ ŀȍ Řƻ ŘƴƛŀΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ōƛǎƪǳǇ ǇƻƧŜŘƴŀƱ Ǝƻ ȊŜ ǿǎǇƽƭƴƻǘŊ 
YƻǏŎƛƻƱŀ. Ka no n  29  synod u  w Ep aon e  (517  r.) w Galii  Ƴƽǿƛ ƻ ǘȅƳΣ ȍŜ ƧŜŘȅƴƛŜ ap o st aci  ƳŀƧŊ ƻǇǳǏŎƛŏ 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m0
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m10
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m11
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m12
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m13
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m20
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m21
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m22
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m30
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m31
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m32
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html#m4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania#Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania#Pocz%C4%85tki_do_drugiej_po%C5%82._II_w.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Didache
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterz_Hermasa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Antioche%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Listy_Ignacego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzech#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania#Dyscyplina_pokutna_w_III_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montani%C5%9Bci
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Galia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apostazja


z gro madz en ie raz em z kat ech u men ami  ǇǊȊŜŘ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŜƳ ŎȊťǏŎƛ ŜǳŎƘŀǊȅǎǘȅcz n ej  z gro mad zen ia 
n iedz ielnego . Po z o st ali po ku t n icy u cz estn icz yli w lit u rgii, ale  n ie b yli d o pu sz cz en i do  {ǘƻƱǳ tŀƵǎƪƛŜƎƻ[ 7] .            
2. 2 O kr es tz w.  tar yf p oku tn ych . |ǿƛŀŘŜŎǘǿŜƳ ƴƻǿŜƎƻ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ Řƻ ǇǊŀƪǘȅƪƛ ǇƻƪǳǘƴŜƧΣ ōȅƱ ǎȅƴƻŘ ǿ 
Cha lon - su r - {ŀƾƴŜ (64 4 - срр ǊΦύΦ .ƛǎƪǳǇƛ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛƭƛΣ ȍŜ ƧŜǎǘ ǊȊŜŎȊŊ ǇƻȍȅǘŜŎȊƴŊ Řƭŀ ǿƛŜǊƴȅŎƘΣ ōȅ ƴŀ ǘȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ 
ȊƎǊȊŜǎȊȅƭƛ ōƛǎƪǳǇ ƴŀƱƻȍȅƱ Ǉƻƪǳǘť ǘȅƭŜ ǊŀȊȅΣ ƛƭŜ ǇƻǘǊȊŜōŀ όƪŀƴƻƴ уύΦ ¢Ŝƴ ǎǇƻǎƽō Ǉƻƪǳǘȅ ǇƻƭŜƎŀƱ ƴŀ ƻŘōȅǿŀƴƛǳ 
ǳǎǘŀƭƻƴȅŎƘ ŎȊȅƴƽǿ ǇƻƪǳǘƴȅŎƘ Ȋŀ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ ƎǊȊŜŎƘȅΦ tƻŎȊŊǘƪƛ ǘŀƪƛŜƧ Ǉƻƪǳǘȅ ƳƛŀƱȅ ƳƛŜƧǎŎŜ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ 
mo n ast yczn ym Φ tƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳ ƎǊȊŜŎƘƻƳ ōȅƱȅ ǇǊȊȅǇƛǎŀƴŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ŎȊyn y p o kut n e ς ǎǘŊŘ ƴŀȊǿŀ ϦǘŀǊȅŦȅ 
p o ku tn e" [8] Φ wƻȊǿƽƧ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ǇǊȅǿŀǘƴŜƧΣ Ƨŀƪƻ ǊƽǿƴƻǇǊŀǿƴŜƧ Ȋ ǇƻƪǳǘŊ ǇǳōƭƛŎȊƴŊΣ ǇǊȊȅǇŀŘŀ ƴŀ ŎȊŀǎȅ 
Grz ego rz a Wielkiego .                                                                                                                                                                 
2. 3 O kr es od  XII I w .   W 121 5  So b ƽǊ ƭŀǘŜǊŀƵǎƪƛ L± ǿǇǊƻǿŀŘȊƛƱ ƻōƻǿΦ ǎǇƻǿƛŜŘȊƛ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǊŀȊ ǿ Ǌƻƪǳ ƻǊŀȊ 
ǘŀƧŜƳƴƛŎť ǎǇƻǿƛŜŘȊƛΦ YƻƴŦŜǎƧƻƴŀƱ ǿǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅ ȊƻǎǘŀƱ Ǉƻ Sob o rz e T ryd enckim  ( 1 5 4 5 - 156 3 ).                    
D z isiejsz e p raktyki p o kutn e re gu lu je Ordo Poenit ent iae  z  1 9 7 3  r .  

 

YǊȊȅȍŜ ǇƻƪǳǘƴŜ,  ǘƻ ƳƻƴƻƭƛǘȅŎȊƴŜΣ ǇǊƻǎǘŜ ƛ ǎǳǊƻǿŜ ƪŀƳƛŜƴŜ ŦƻǊƳȅ ǿ ƪǎȊǘŀƱŎƛŜ ƪǊȊȅȍŀ wz n o sz o ne prz ez 
ȊŀōƽƧŎƽǿ ǿ ƳƛŜƧǎŎǳ ǇƻǇŜƱƴƛƻƴŜƎƻ ƳƻǊŘŜǊǎǘǿŀΦ ² 9ǳǊƻǇƛŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƻƪΦ тллл YǊȊȅȍȅΦ bŀƧǿƛťƪǎȊym tego  t yp u  
o b iekte m w Eu ro p ie je st  YǊȊȅȍ Ǉƻƪǳǘƴȅ ǿ {ǘŀǊƎŀǊŘȊƛŜ[ 1] .  N a t ere n ie same j Po lski  ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ƻƪΦ слл YǊȊȅȍȅΦ 
aƻǊŘŜǊŎŀΣ ƻǇǊƽŎȊ ǿȊƴƛŜǎƛŜƴƛŀ ƪǊȊȅȍŀΣ ōȅƱ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ǇƻƪǊȅŏ ko szt y p o grz eb u  i ǎŊŘǳ. Winien  
ǊƽǿƴƛŜȍ Ʊƻȍȅŏ ƴŀ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǊƻŘȊƛƴȅ ȊŀōƛǘŜƎƻΦ .ȅƱ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ǿƻōŜŎ YƻǏŎƛƻƱŀΣ ƴǇΦ ƳǳǎƛŀƱ ȊŀƪǳǇƛŏ ǏǿƛŜŎŜΦ 
bŀǎǘťǇƴƛŜ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ƻŘōȅŏ ōƻǎƻ ǇƛŜǎȊŊ ǇƛŜƭƎǊȊȅƳƪť Řƻ ǏǿƛťǘŜƎƻ ƳƛŜƧǎŎŀΦ ²ȅǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ƪǊȊȅȍŀ ǎǘŀƴƻǿƛƱƻ 
o st atn i p un kt  po ku t y . YǊȊȅȍ ōȅƱ ƧŜƧ ǿȅǊŀȊŜƳ ȊŀŘƻǏŏǳŎȊȅƴƛŜƴƛŀΦ {ǘŀǿƛŀƴƻ Ǝƻ ƪǳ ǇŀƳƛťŎƛ i p rzest rod ze 
p o t omn ych .  aƛŀƱ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎƪƱŀƴƛŀŏ ǇǊȊŜŎƘƻŘƴƛƽǿ Řƻ ƳƻŘƭƛǘǿȅ Ȋŀ ŘǳǎȊŜΥ ȊŀōƽƧŎȅ i of iary Φ tǊȊȅ ƪǊȊȅȍǳ 
ƴŀǎǘťǇƻǿŀƱƻ ǇƻƧŜŘƴŀƴƛŜ ȊŀōƽƧŎȅ Ȋ ǊƻŘȊƛƴŊ ƻŦƛŀǊȅΦ                                                                                                         
YǊȊȅȍ ƳƻǊŘŜǊŎȅ -  aŀƱƻǇƻƭǎƪŀ ǿ ƳƛŜƧǎŎƻǿƻǏŎƛ Bac h o wice.  WŀŘŊŎ ƻŘ ǎǘǊƻƴȅ ²ŀŘƻǿƛŎ ǎƪǊťŎŀƳ ǿ ǇǊŀǿƻΣ ǿ 
ƪƛŜǊǳƴƪǳ ǇǊȊȅǎƛƽƱƪŀ YŀƴƛƽǿΦ {Ȋȅōƪƻ ȊƻǎǘŀǿƛŀƳ ǿ ǘȅƭŜ ƴƛŜǿƛŜƭƪŊ ƎǊǳǇť ŘƻƳƽǿΦ ²Ŋǎƪŀ ŘǊƻƎŀ ǇǊƻǿŀŘȊƛ 
ƳƛťŘȊȅ ǇƻƭŀƳƛ ǳǇǊŀǿƴȅƳƛ ǇƻǇǊȊŜŎƛƴŀƴȅƳƛ ǇƻƱŀŎƛŀƳƛ ŘǊȊŜǿΦ bƛŜŎŀƱȅ ƪƳ ŘŀƭŜƧ Ǉƻ ƭŜǿŜƧ ǎǘǊƻƴƛŜ d o strz egam  
ƴƛŜǿȅǎƻƪƛ ǇƱƻǘŜƪ ǎǘƻƧŊŎȅ ǳ ǎǘƽǇ ǿȅǎƻƪƛŜƎƻ ŘǊȊŜǿŀΦ ¢ƻ ǘǳΦ ½ŀ ǇƱƻǘƪƛŜƳ ƪǊȅƧŜ ǎƛť ƪŀƳƛŜƴƴȅΣ ƱŀŎƛƵǎƪƛ YǊȊȅȍ ǿ 
ǇƻƴŀŘ ǇƻƱƻǿƛŜ ȊŀƪƻǇŀƴȅ ǿ ȊƛŜƳƛΦ tƻƪǊȅǿŀ Ǝƻ ǿŀǊǎǘǿŀ ƪƻƭƻǊƻǿȅŎƘ ǇƻǊƻǎǘƽǿΦ bŀ ǘŀōƭƛŎȊŎŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜƧ 
ǇƛǎȊŜ ƧŜŘȅƴƛŜΣ ȍŜ ǘƻ YǊȊȅȍ tƻƪǳǘƴȅ ǎǘŀǿƛŀƴȅ ǇǊȊŜȊ ȊŀōƽƧŎť ǿ ƳƛŜƧǎŎǳ ȊōǊƻŘƴƛΦ  
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