Konferencja 15
Warunki dobrej spowiedzi
„Pewna dziewczyna dorosła i postanowiła pojechać w świat. Wyjechała z domu, nie mówiąc
nawet dokąd. Matka każdego wieczoru czekała na córkę, ale ona nie wracała. Kobieta poszła po
radę do miejscowego proboszcza. Ksiądz poprosił, by przyniosła mu kilka fotografii córki. Gdy
spełniła te prośbę zapytał, jaką wiadomość chciałaby przekazać swojej córce.
- Chcę jej tylko powiedzieć: Wróć! – odparła kobieta.
- Proszę to napisać na każdym zdjęciu – powiedział duchowny, a potem rozesłał te zdjęcia do
miejsc rozrywki w dużych miastach.
Pewnego dnia dziewczyna zauważyła jedną z fotografii na wielkiej tablicy ogłoszeniowej i
od razu wiedziała, do kogo skierowana jest prośba. Z sercem pełnym skruchy pojechała pierwszym
pociągiem do rodzinnej miejscowości. Wczesnym rankiem weszła do domu zdziwiona, że matka
zapomniała zamknąć drzwi na noc. Stara kobieta nie spała, lecz modliła się. Córka rzuciła się jej na
szyję i zapytała:
- Mamo, dlaczego zostawiałaś otwarte drzwi?
- Och, córeczko, nie zamykałam ich, odkąd wyjechałaś. Cały czas zostawiałam je otwarte, czekając
na twój powrót”1.
Każdy z nas bywa czasem podobny do tej młodej dziewczyny – bohaterki opowiadania, a
przypominamy ją zawsze wtedy kiedy popełniamy grzechy ciężkie. Każdy taki grzech sprawia, że
odchodzimy od Pana Boga, całkowicie zrywamy z Nim relację. Pan Bóg jednak nieustannie nas
kocha i cierpliwie czeka na nasz powrót. Okazją do tych powrotów jest dla nas dobrze przeżyty
sakrament pokuty. Papież Jan Paweł II mówi o nim w jednym z dokumentów że „Sakrament ten
jest najbardziej osobisty, intymny, […] w nim sam grzesznik staje przed obliczem Boga ze swą
winą, żalem i ufnością” (Rep 31). Aby jednak sakrament pokuty mógł wydać w naszym życiu dobre
owoce musimy się do niego należycie przygotować. W celu ułatwienia nam tego procesu Kościół
daje nam warunki dobrej spowiedzi. Należą do nich: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne
postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Przyjrzyjmy
się bliżej każdemu z nich.
Pierwszym warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia. Rachunek sumienia to
przypomnienie sobie wszystkich grzechów, które popełniliśmy od ostatniej, dobrej spowiedzi
świętej. Można go robić na wiele sposobów: jednym z nich jest wykorzystanie gotowych pytań do
rachunku sumienia zamieszczanych w różnego rodzaju modlitewnikach czy książeczkach do
nabożeństwa. Wiele wzorów rachunku sumienia można dziś znaleźć także w Internecie.
Korzystając z gotowych formularzy warto pamiętać, że nie zawierają one wszystkich grzechów
jakie popełniamy, dlatego warto na koniec pytać siebie czy nie ma jakichś grzechów, o których nie
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wspomniano w wykorzystywanym przez nas opracowaniu, a które wyrzuca nam nasze sumienie.
Jednocześnie trzeba też pamiętać, by gotowy rachunek sumienia z którego korzystamy dostosowany
był do wieku i naszej życiowej sytuacji (inaczej wygląda rachunek sumienia dziecka, inaczej
rachunek sumienia ojca czy matki, jeszcze inaczej rachunek sumienia osoby samotnej).
Przygotowując się do sakramentu pokuty i robiąc rachunek sumienia można także wykorzystać
treść przykazań Bożych i kościelnych, treść błogosławieństw, uczynków miłosierdzia i grzechów
głównych. Wspomniane zbiory norm moralnych także mogą pomóc w ocenie stanu naszego
sumienia.
Drugim, koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi jest żal za grzechy. Katechizm Kościoła
Katolickiego stawia go na pierwszym miejscu pośród aktów penitenta i definiuje jako „ból duszy i
znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości” (KKK1451).
Jednocześnie autorzy katechizmu zwracają uwagę na możliwość zaistnienia dwóch rodzajów żalu
za grzechy. Pierwszy z nich to żal doskonały. Ten rodzaj żalu wypływa z miłości do Boga. Drugi
rodzaj żalu to żal niedoskonały mający swoje źródło w lęku przed karą doczesną lub wieczną za
popełnione zło. Do ważności sakramentu pokuty wystarczy żal niedoskonały. Nie można skorzystać
z tego sakramentu nie żałując za popełnione zło.
Kolejnym warunkiem sakramentu pokuty jest szczere wyznanie grzechów. Katechizm
przypomina: „Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są
świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociażby były najbardziej skryte i popełnione tylko
przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są
bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie” (KKK 1456). Autorzy Katechizmu przypominają
także o wyznawaniu grzechów lekkich (czyli powszednich). Zaznaczają przy tym wprawdzie, ze ich
wyznawanie nie jest ściśle konieczne”, ale podkreślają także, iż regularne spowiadanie się z nich
„pomaga […] kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy
Chrystusa i postępować w życiu Ducha” (KKK 1458).
Ostatnim warunkiem dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Formą
zadośćuczynienia Panu Bogu jest pokuta sakramentalna, którą kapłan zadaje nam w konfesjonale.
Jej wypełnienie jest bardzo ważne i pod żadnym pozorem nie można jej zaniedbać. Musimy jednak
pamiętać, ze każdy popełniany przez człowieka grzech nie tylko rani samego Boga, ale bardzo
często jest konkretną krzywdą wyrządzoną drugiemu człowiekowi. Dlatego naszym obowiązkiem
jest także naprawienie krzywd wyrządzonych ludziom. Katechizm uczy, iż naprawienie
wyrządzonego zła jest zwyczajnym aktem sprawiedliwości wobec osób, które skrzywdziliśmy
swoim złym postępowaniem.
Pochylając się dziś wraz z dziećmi nad warunkami dobrej spowiedzi zapytajmy siebie jakie
miejsce ten sakrament zajmuje w naszym życiu? Jak często z niego korzystamy? W jaki sposób się
do niego przygotowujemy?

