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WSTĘP

Z dużą radością dzielę się z Państwem jednym 

z ważnych aspektów swojego duszpasterstwa: 

doświadczeniem spowiednika i kierownika 

duchowego. Pokazuję rachunek sumienia i żal 

za grzechy z różnych stron, by treści te były 

światłem w codziennej praktyce. Zanim jed-

nak przejdziemy do omawiania rachunku su-

mienia, zwrócimy uwagę na pewne trudności 

związane z podjęciem refleksji nad własnym 

życiem.
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Podstawowym problemem jest dzisiejsza kul-

tura albo lepiej – nasz w niej udział. Świat 

ciągle wysyła do nas komunikaty, że jesteśmy 

wspaniali, the best. Jesteśmy najgenialniejsi, 

więc nikt nie mówi nam, co mamy wybrać, 

tylko podpowiada różne możliwości. Bar-

dzo często utwierdza nas to w przekonaniu, 

że głównym ośrodkiem decyzyjnym w wielu, 

a nawet we wszystkich sprawach, jesteśmy 

my sami. Potrafimy wybrać, więc w rekla-

mach słyszymy, że najważniejsze jest nasze 

przekonanie.

KULTURA DORADCÓW

Podczas odwiedzin Lyonu, wśród wielu wi-

dzianych tam rzeczy uderzyła mnie reklama 

na sklepie z telefonami komórkowymi. Komu-

nikat był mniej więcej taki: „Przyjdź do nas, 
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a powiemy ci, na ile przestarzała jest twoja 

komórka. Doradzimy ci, jak kupić nową”. 

Klient jest panem, jest najważniejszy, może 

wybrać, a reklama tylko podpowiada, jakie 

są możliwości. Człowiek ma prawo decydo-

wać, a decyzyjność umacnia siła jego portfe-

la, możliwości posiadanego konta. Ktoś chce 

mieć złoty samochód w fioletowe kropki? Jak 

zapłaci, to mu się taki zrobi. Najwyżej zapy-

tają go, ile tych kropek ma być. Mentalność 

zaczerpnięta z marketingu wpływa na naszą 

religijność i traktowanie kierownictwa ducho-

wego czy spowiedzi. Ja przychodzę i ten ktoś 

w konfesjonale ma być gotowy na spełnienie 

moich oczekiwań. Często w ten sposób mie-

rzy się efektywność sakramentu pokuty. „Jak 

byłam u ojców jezuitów, to było to. Wow, prze-

żyłam spowiedź. U mojego proboszcza, ajaj, 

strach po prostu”. Traktujemy sakrament jak 
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duchowy supermarket, który porównujemy. 

Tu są bułki z makiem, tam z marmoladą. Te są 

dobrze wypieczone, a tamte dietetyczne.

PÓjśCIe nA ŁATWIZnĘ

Nie jesteśmy odizolowani od świata, w któ-

rym żyjemy, i jego wzorce przenosimy także 

na doświadczenia sakramentu pokuty i po-

jednania. Doskonale widać to w przeprowa-

dzaniu rachunku sumienia. Szukamy takiego, 

który będzie dla nas najsympatyczniejszy. Dla 

przeciętnego Polaka będzie to ten z pierwszej 

komunii świętej. Nie oplułem kolegi, byłem 

posłuszny mamusi albo nie byłem. Bardzo 

łatwo odpowiedzieć na pytania, które są do-

stosowane do mentalności dziewięcio- czy 

dziesięciolatka. Infantylizacja przygotowania 

się do sakramentu pokuty jest jedną z chorób 


