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S£OWO WSTÊPNE

W historiê sakramentu pokuty drugiej po³owy XX w. wpisuj¹
siê z jednej strony spadek liczby przystêpuj¹cych do spowiedzi,
a z drugiej aktywne dzia³ania Ko�cio³a. Wyrazi³y siê one w wy-
daniu odnowionego po Vaticanum II Obrzêdu pokuty (1974 � wy-
danie wzorcowe), w zwo³aniu przez Jana Paw³a II siódmego sy-
nodu biskupów, którego g³ównym tematem by³o �pojednanie
i pokuta w misji Ko�cio³a�; opublikowanie przez tego samego pa-
pie¿a wyników refleksji biskupów pt. Adhortacja apostolska �Re-
conciliatio et paenitentia� Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do episkopatu,
duchowieñstwa i wiernych po Synodzie Biskupów o pojednaniu i po-
kucie w dzisiejszym pos³annictwie Ko�cio³a, Watykan 1984. Odnoto-
waæ trzeba tak¿e niezwykle obfit¹ literaturê teologiczn¹ w posta-
ci ksi¹¿ek i artyku³ów.

W rozwa¿aniach tych szczególnie podkre�lane s¹ nastêpuj¹ce
aspekty sakramentu pokuty i pojednania:

1. Ewangeliczne pojednanie jest zadaniem Ko�cio³a. Pojedna-
nie to ma swoje �ród³o w samym Bogu, który chce pojednaæ ludz-
ko�æ ze sob¹ i ludzi miêdzy sob¹.

2. Praktyka pojednania zasadza siê w misterium paschalnym
Chrystusa. Bóg pojedna³ nas ze sob¹ w Jezusie Chrystusie oraz
w sakramencie chrztu.

3. Miejscem pojednania jest Ko�ció³ jako wspólnotowa prze-
strzeñ, w której ³¹czy siê plan Bo¿y i wysi³ek cz³owieka.

4. Celebracja pojednania dotyka samego serca bytu cz³owieka
jako osoby indywidualnej i ¿yj¹cej w spo³eczno�ci. Sakrament
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pokuty i pojednania jest liturgi¹, tak¿e oczywi�cie w przypadku
korzystania z tego sakramentu przez indywidualnego chrze�ci-
janina.

 5. Katecheza pojednania i pokuty winna ukazywaæ zwi¹zek
pomiêdzy win¹ i pojednaniem nie tylko z Bogiem, ale i z Ko-
�cio³em.

Refleksja teologiczna znajduje swoje odbicie w duszpasterstwie
Ko�cio³a. Kardyna³ Schönborn, arcybiskup Wiednia, w przemó-
wieniu w bazylice na Lateranie 26 czerwca 2000 r. wezwa³ do
ponownego odkrycia sakramentu pokuty. Miêdzy innymi stwier-
dzi³: �Cz³owiek chce byæ szczê�liwym. Grzech stanowi przeszkodê
na drodze do szczê�cia. Dlatego Chrystus przekaza³ aposto³om
w³adzê odpuszczania grzechów. Korzystam � pisa³ kardyna³ �
z sakramentu pokuty, nazywanego popularnie spowiedzi¹, nie
dlatego, ¿e chcê mieæ spokój sumienia. Spowiadam siê, ponie-
wa¿ dbam o jako�æ ¿ycia, o przemianê swego stylu bycia cz³o-
wiekiem, o stawanie siê nowym cz³owiekiem, grzech bowiem jest
dzia³aniem przeciw cz³owiekowi�.

Czêsto w czasopismach teologicznych nag³a�niany jest kryzys
spowiedzi; nie jest on jednak kryzysem sakramentu pojednania.
Sakrament jest dzia³aniem Boga w Jezusie Chrystusie w mocy
Ducha �wiêtego, nie podlega wiêc kategoriom kryzysu. Mo¿na
mówiæ o kryzysie w zakresie korzystania przez wyznawców Chry-
stusa z tego sakramentu. Papie¿ Benedykt XVI jeszcze jako kardy-
na³ przyczynê stronienia od korzystania ze spowiedzi upatrywa³
w �przepo³owieniu metanoi� � Halbierung der Metanoia1. Wspó³-
czesny cz³owiek odrzuca to, co trudne, skomplikowane, to, co ogra-
nicza. Zaczyna siê relatywizacja i bagatelizowanie grzechu.

Mówi siê tak¿e prawie powszechnie, ¿e wspó³czesny cz³owiek
zatraci³ poczucie grzechu. Pius XII zwróci³ na to uwagê 26 pa�-

1 Metanoia als Grundbefindlichkeit christlicher Existenz. W: E.C. Sutter (Hrsg),
Buße und Beichte. Regensburg 1972, 30 (ca³o�æ art. 27-31).
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dziernika 1946 r., mówi¹c: �Byæ mo¿e, ¿e najwiêkszym grzechem
w dzisiejszym �wiecie jest to, ¿e ludzie zaczynaj¹ traciæ sens grze-
chu�. Czy nie jest to daleko id¹ce uogólnienie? Nale¿y rozeznaæ,
czy jest to odej�cie w ogóle od uznawania grzechu, czy te¿ odda-
lanie siê od rozumienia grzechu jako przekroczenia zakazu, jako
niepos³uszeñstwa, naruszenie takiego czy innego narzuconego
z zewn¹trz kodeksu, systemu nakazów i zakazów. Cz³owiek
wspó³czesny nie lubi zakazów, nakazów, nawet gdy one pocho-
dz¹ od Boga, boi siê zale¿no�ci, akcentuje swoj¹ wolno�æ, co nie
znaczy, ¿e nie czuje siê winny wobec Boga. Dystansowanie siê
od rozumienia grzechu w kategoriach przekroczenia mo¿e sta-
nowiæ punkt odnowionego, pog³êbionego rozumienia grzechu
jako odmowy zaufania Bogu, jako czynu, który godzi w samego
cz³owieka powo³anego przez Boga do szczê�cia, rozumienia grze-
chu jako niszczenia Bo¿ego obrazu � Bo¿ego ³adu w sobie samym;
jako odwrócenia � per-wersji (³ac. per-versio) statusu stworzenia,
odrzucenia kondycji synowskiej i zawieraj¹cego siê w niej zwi¹z-
ku i mi³o�ci. Poprawne okre�lenie grzechu wnosi oczywi�cie
wymiar wertykalny � relacjê Bóg � cz³owiek, ale równocze�nie
element horyzontalny. Nie ma grzechu przeciw Bogu, który by
nie by³ jednocze�nie uderzeniem w cz³owieka. Nie ma grzechu
tylko miedzy mn¹ a Bogiem, wspólnota ludzka jest zawsze stro-
n¹ w tym konflikcie.

Duszpasterstwo w obliczu zanikania zmys³u grzechu winno
odwo³aæ siê do praktykowania nabo¿eñstw pokutnych, które
zmierzaj¹ do kszta³towaniem sumienia.

Prawd¹ jest, ¿e przepowiadanie nawrócenia nie jest czêste,
zwykle ogranicza siê pod koniec homilii czy kazania do wezwa-
nia do dobrego postêpowania. Tymczasem winno ono byæ sta-
³ym punktem w programie duszpasterskim. Prowadzi bowiem
do poznania samego siebie, twórczego rachunku sumienia i bu-
dzi zaufanie do Boga, ¿e �nic nas nie zdo³a od³¹czyæ od mi³o�ci
Boga, która jest w Jezusie Chrystusie� (Rz 8, 39). Pozwala cz³o-
wiekowi odkryæ, ¿e godzina prawdy jest godzin¹ mi³o�ci, poma-
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ga odnajdywaæ Boga, który jest �zawsze dla nas� i umo¿liwia
zrozumienie, jak cudownym wynalazkiem Boga jest sakrament
pokuty i pojednania.

Benedykt XVI w przemówieniu do duchowieñstwa w kate-
drze warszawskiej 25 maja 2006 r. zauwa¿y³: �Wierzymy, ¿e Ko-
�ció³ jest �wiêty, ale s¹ w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzuciæ
chêæ uto¿samiania siê jedynie z bezgrzesznymi. Jak móg³by Ko-
�ció³ wykluczyæ ze swojej wspólnoty ludzi grzesznych? Przecie¿
to dla nich Chrystus umar³ i zmartwychwsta³�. Grzesznik zaj-
muje w Ko�ciele uprzywilejowane miejsce. Chrze�cijanin wierzy
nie w grzech, lecz w grzechów odpuszczenie. Ukorzenie siê przed
Bogiem nie oznacza biernej zale¿no�ci. Byæ zale¿nym znaczy prze-
cie¿ nie tylko byæ pod zale¿no�ci¹, ale tak¿e byæ czê�ci¹ (partne-
rem) dzia³ania, byæ do dyspozycji.

Duszpasterstwo pokuty i pojednania mo¿e siê tak¿e realizo-
waæ, i to bardzo skutecznie, przez obecno�æ kap³ana w konfesjo-
nale (niezale¿nie od tego, czy s¹ penitenci).

W Euchologionie z Aten znale�æ mo¿na nastêpuj¹ce uwagi:
1. Spowiednik winien zwracaæ siê do penitenta radosnym g³o-

sem (hilara phone), gdy stawia mu pytania.
2. Spowiednik nazwany jest �przyjmuj¹cym, tym, który przyj-

muje penitenta, jest gotowy dzieliæ z nim ciê¿ar grzechu�. W Ob-
rzêdzie pokuty (1974) zamieszczono nastêpuj¹ce zdanie: �Kap³an
niech przyjmie penitenta z bratersk¹ mi³o�ci¹ i ewentualnie niech
go pozdrowi uprzejmymi s³owami� (nr 16).

3. W modlitwie dziêkczynienia za przebaczenie, w doksolo-
gii, Bóg nazwany jest �Bogiem penitentów� (Theos ton metano-
ounton), Bogiem mi³osierdzia, czu³o�ci, delikatno�ci i mi³o�ci ku
ludziom.

Pewnym punktem zaczepienia w przepowiadaniu nawróce-
nia mo¿e byæ upowszechniaj¹ca siê troska o jako�æ cz³owieczeñ-
stwa, modne staj¹ siê has³a fitnessu duchowego, a w nim z ca³¹
pewno�ci¹ sakrament pokuty � spotkanie z Bogiem, �Ojcem mi-
³osierdzia i Bogiem wszelkiego pokrzepienia� (2 Kor 1, 3), z Bo-
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giem � Korzeniem naszej chrze�cijañskiej egzystencji. Spotkanie,
które stanowi wybitne wydarzenie w kszta³towaniu harmonij-
nego ¿ycia. ��mia³o wiêc zbli¿ajmy siê do tronu ³aski, aby�my
we w³a�ciwym czasie otrzymali mi³osierdzie i znale�li ³askê po-
mocy� (Hbr 4, 16).




