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Sakrament pokuty drogą powrotu do Boga
„Wychowana w katolickiej rodzinie, praktykowałam przystępowanie do spowiedzi z
okazji pierwszych piątków miesiąca, do chwili ukończenia szkoły średniej. Ale już w
pierwszych latach pracy szybko uległam wpływom „świata”. Pan Bóg stał się dla mnie
niewygodny, a z czasem niepotrzebny. Jeszcze przez kilka lat rutynowo, jeden raz w roku
spowiadałam się, później z łatwością odrzuciłam tę uciążliwą praktykę i ze zdziwieniem
zobaczyłam, że „nic się nie dzieje”. Obawiałam się, że Pan Bóg mnie ukarze, tymczasem
wiodło mi się coraz lepiej. Odnosiłam coraz większe sukcesy w pracy, zyskałam znaczenie w
środowisku. Powierzono mi wiele funkcji społecznych, byłam u szczytu sławy. Także w
dziedzinie materialnej osiągnęłam wiele: nie brakowało mi pieniędzy, bez trudu otrzymałam
wymarzone mieszkanie i wygodnie się w nim urządziłam. Spełniły się wszystkie moje
pragnienia. Tak wyobrażałam sobie szczęście... Tymczasem z przerażeniem spostrzegłam, że
[…] życie stało się koszmarem - smutek, beznadzieja, bezsens, a w końcu rozpacz […]. W
pewnym momencie, będąc u kresu krzyknęłam: „Panie Boże, zabierz mnie!!! - chciałam
umrzeć i mieć to z głowy”. Dziś z perspektywy kilkunastu lat widzę, że była to modlitwa.
[…] Jakby wołanie: „Panie Boże, oto jestem, uczyń ze mną co zechcesz...” I zostałam
wysłuchana. […] Walka szatana o moją duszę trwała jeszcze kilka lat, zanim nadszedł
szczęśliwy dzień, gdy u kratek konfesjonału wypowiedziałam z ogromnym żalem, bólem
serca i łzami: „Spowiadam się Panu Bogu, że bardzo zgrzeszyłam...” W chwili, gdy
usłyszałam słowa rozgrzeszenia, ogromny ciężar spadł z mojego serca. Poczułam się lekko...
Żadne słowa nie wyrażą radości, która temu towarzyszyła. Odtąd do sakramentu pojednania
przystępuję co miesiąc i zawsze, gdy zbliża się czas kolejnej spowiedzi, czuję, że jestem
słaba, łatwo ulegam pokusom i potykam się. Ten Sakrament mnie umacnia, daje zapas
nowych sił, przynosi pokój, ucisza burze życiowe, uzdrawia duszę. Czyni życie radosnym i
pięknym. […] Maria”1.
Z pewnością nie raz doświadczyliśmy w naszym życiu trudności związanych z
korzystaniem z sakramentu pokuty, jednak jako ludzie dorośli zdajemy sobie sprawę z tego,
że ten sakrament jest nam w życiu bardzo potrzebny, i że przynosi on w naszym życiu bardzo
wiele owoców. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich. Pierwszym owocem sakramentalnej
spowiedzi jest pojednanie z Panem Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego określa je
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także mianem „zmartwychwstania duchowego”, dodając „cała skuteczność pokuty polega na
przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas […] z Bogiem (KKK 1468). Śmiało
możemy zatem powiedzieć, że dzięki łasce sakramentalnej zawiązana zostaje na nowo „nic
przyjaźni” między Bogiem a człowiekiem.
Drugim cennym owocem sakramentu pokuty jest pojednanie grzesznika z Kościołem.
Jak wyjaśniają autorzy Katechizmu: „Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską.
Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego
do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów
jednego ze swych członków” (KKK 1469). Możemy zatem mówić, ze każda spowiedź
pomaga nam w przywróceniu właściwych relacji z ludźmi.
Sakrament pokuty przynosi w naszym życiu także inne owoce. Należą do nich wzrost
sił duchowych do walki ze złem, pokój i pogoda sumienia czy pociecha duchowa.
Kiedy przyglądamy się bliżej wszystkim skutkom tego sakramentu nasuwa się
refleksja o tym, że warto z niego korzystać. Z tej wiedzy wypływa dla nas jeszcze jedno
ważne zadanie: powinniśmy wartość tego sakramentu ukazywać dzieciom, a przy tym dobrze
byłoby gdybyśmy nie tylko mówili im o tym, że trzeba często korzystać ze spowiedzi świętej,
ale także sami często z niego korzystali. Nic tak nie przemawia do dziecka jak dobry przykład
rodziców i wychowawców: obraz mamy czy taty klęczącego u kratek konfesjonału jest dla
dziecka najpiękniejszą katechezą o wartości sakramentu pokuty.
Dziś jednak staje przed nami jeszcze jedno ważne zadanie: musimy pomóc naszym
dzieciom przyswoić sobie formułę tego sakramentu. Spróbujmy zatem przez chwilę
zatrzymać się jeszcze nad jej treścią. Pomagając dziecku w przyswojeniu formuły spowiedzi
warto pokazać mu logiczność występowania po sobie kolejnych jej elementów, wtedy
znacznie łatwiej będzie je zapamiętać. Podchodząc do konfesjonału mamy świadomość, że
sakrament pokuty jest spotkaniem z miłosiernym Bogiem, dlatego każdą spowiedź –
podobnie jak każdą modlitwę – zaczynamy od znaku krzyża („W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen”). Nauczmy dzieci, żeby z szacunkiem czyniły ten znak wtedy, kiedy już
staną przy konfesjonale.
Kolejnym elementem formuły spowiedzi jest chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kapłan odpowie na nie: „Na wieki wieków. Amen”.
Zdarza się, że dzieciom trudno zapamiętać o jego wypowiedzeniu, dlatego ucząc dziecko
formuły spowiedzi warto przywołać prostą życiową sytuację: kiedy wchodzimy do szkoły, do
sklepu czy do lekarza witamy się z obecnymi mówiąc im „dzień dobry”. Kiedy przychodzimy
do konfesjonału nie mówimy kapłanowi „dzień dobry”, ale pozdrawiamy go chrześcijańskim

pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Następnie dziecko krótko
przedstawia się. Przy pierwszej spowiedzi wystarczy, że skorzysta z formuły „Do spowiedzi
przystępuję po raz pierwszy”, po czym przystąpi do wyznania grzechów sygnalizując ten fakt
formułą: „Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami”. (Jednocześnie warto
pamiętać o tym, by przed kolejną spowiedzią zwrócić uwagę dziecka na fakt, że nie będzie
już używało formuły „Do spowiedzi przystępuje po raz pierwszy”, a zastąpi ją
sformułowaniem: „Jestem uczniem klasy… lub mam …. lat, ostatni raz spowiadałem (-am)
się …. (kiedy?), pokutę zadaną …….., obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami).
Znakiem zakończenia wyznania grzechów jest formuła: „Więcej grzechów nie pamiętam, za
wszystkie bardzo żałuję, obiecuję poprawę, a ciebie ojcze proszę o pokutę i rozgrzeszenie”.
Warto przypominać dziecku, że po wypowiedzeniu tej formuły powinno uważnie wysłuchać
pouczenia kapłana i zapamiętać pokutę, która otrzyma od spowiednika. Należy też zwrócić
uwagę na sytuację, w której dziecko nie usłyszy lub nie zrozumie jaką pokutę ma odprawić.
Przypomnijmy dzieciom, że w takiej sytuacji mogą zawsze poprosić o powtórzenie pokuty,
nie narażając się tym ani na zdziwienie, ani na zniecierpliwienie spowiednika, gdyż doskonale
rozumie on jak ważne jest wypełnienie tej pokuty.
Ostatnim elementem sakramentalnej spowiedzi jest udzielenie rozgrzeszenia. Warto
wyjaśnić dziecku, że kapłan udzielając rozgrzeszenia modli się cicho, może się więc zdarzyć,
że dziecko nie będzie słyszało wyraźnie całej formuły rozgrzeszenia. Należy także
przypomnieć, że w czasie wypowiadania formuły rozgrzeszenia przez spowiednika powinno
ono żałować za swoje grzechy. Może w tym czasie w ciszy modlić się słowami: „Boże bądź
miłościw mnie grzesznemu”.
Znakiem zakończenia spowiedzi jest często pukanie kapłana w ścianę konfesjonału.
Uczulmy dzieci na to, że mogą odejść od konfesjonału dopiero wtedy, kiedy usłyszą to
charakterystyczne pukanie.
Niewątpliwie pierwszej spowiedzi towarzyszy wiele emocji. Pomagając dzieciom w
przygotowaniu do pierwszego wyznania grzechów dołóżmy starań, by miały one
świadomość, że w konfesjonale spotykają Pana Boga, który jest dla nich miłosiernym Ojcem,
dlatego niczego nie muszą się obawiać.

