
Katecheza II: Społeczny wymiar grzechu 

   

  Króluj nam Chryste! 

                                                                                                                                                    ks. Roman 

1. Z życia wzięte: 
 

Portal informacyjny ePoznan: Mimo wyraźnych znaków zakazu, wciąż zdarzają się kierowcy samochodów 

ciężarowych i autobusów, którzy próbują przejechać przez szykany na ulicy Krzywoustego. Tym razem do 

zdarzenia doszło w środę wieczorem na wjeździe na Trasę Katowicką od strony ronda Rataje. Kierowca autokaru 

prawdopodobnie nie zwrócił uwagi na znaki umieszczone przed wjazdem na trasę i zjechał z ronda Rataje w 

kierunku estakady katowickiej. Próbował się przecisnąć przez ustawione tu betonowe szykany, ale bezskutecznie. 

Ostatecznie postanowił wycofać się i zawrócić. W rejonie wjazdu na trasę tworzyły się korki - kierowcy musieli 

omijać przeszkodę jadąc po chodniku. W przypadku dłuższego blokowania szykan na miejsce wzywana jest 

policja. Za taki „wyczyn” można nawet stracić prawo jazdy. Wniosek: możemy rozróżnić dwojakie konsekwencje 

niezastosowania się do przepisów drogowych:  

 indywidualne: uszkodzenie samochodu, możliwość utraty prawa jazdy, mandat, stracony czas… 

 społeczne: korki, złość pozostałych kierowców, stracony czas, niszczenie chodników… 

Jeśli brak respektowania przepisów o ruchu drogowym przez kierowcę, prowadzi do powstania skutków w 

wymiarze indywidualnym i społecznym, to przenosząc ten bardzo obrazowy przykład na grunt życia duchowego, 

można również mówić o skutkach grzechu w wymiarze indywidualnym i społecznym. 
 

2. Pismo Święte: 
 

 „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy…” (1 J 1,8-10). 

 „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć…” (Rz 5,12) 

 „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków…” (1 Kor 12,12-31). 
 

3. Teologia: 

a) Definicja grzechu: rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność [Katechizm Kościoła 

Katolickiego nr 1849KK]. 
 

b) Na tajemnicę grzechu składa się ta podwójna rana, którą grzesznik otwiera w sobie i w stosunkach z 

bliźnim. Stąd można mówić o grzechu osobistym i społecznym [ św. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska 

Reconciliatio et paenitentia, nr 15 ]. 
 

c) św. Jan Paweł II wskazuje na trzy zasadnicze zakresy znaczeniowe pojęcia grzech społeczny:  

 grzech każdego człowieka, nawet gdy jest popełniony w ukryciu, dotyka w jakiś sposób innych, 

narusza elementarne zasady ludzkiej solidarności, przez co w konsekwencji rzutuje na całą rodzinę 

ludzką i w tym znaczeniu można powiedzieć, że każdy grzech ma charakter społeczny, 

 niektóre grzechy są wprost skierowane przeciwko bliźniemu, przeciw jego życiu lub zdrowiu, 

przeciwko jego prawu własności, trwałości jego rodziny, świętości małżeństwa i przez to są obrazą 

Boga, 

 grzechem społecznym jest to, co narusza dobre stosunki pomiędzy różnymi wspólnotami ludzkimi, 

takimi jak rodzina, współpracownicy, lokalna społeczność, różne grupy społeczne w łonie tego 

samego narodu, narody czy bloki państw. Jest to grzech strukturalny, pojawiający się w pewnym 

układzie zależności czy systemie prawnym. Wtedy trudno jest o prostą ocenę odpowiedzialności 

moralnej jednostki, choć to przecież poszczególni ludzie tworzą tego rodzaju sytuacje
1
. 

 

d) Nasz grzech osłabia także świętość Kościoła, którego cząstką jest każdy z nas. Obrazowo tłumaczy to 

św. Paweł Apostoł mieszkańcom Koryntu. Według Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 12,12-31), 

stanowimy jedno ciało, choć składa się ono z wielu cząstek i narządów. Gdy cierpi jedna cząstka, 

współcierpią wszystkie inne… Używając języka medycznego, można powiedzieć, że grzech określany jako 

ciężki stanowi rodzaj infekcji, groźnego wirusa. Choć atakuje jakiś konkretny organ, skutki jego 

niszczącego działania odczuwa cały nasz organizm
2
. 

 

4. Refleksja: 

 Pytanie do osobistego rachunku sumienia: Na ile przez swoje grzechy skrzywdziłem bliźnich i 

osłabiłem społeczeństwo, w którym żyję? 

 Grzechy społeczne na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę: bogacenie się za wszelką cenę, 

dążenie do władzy za wszelką cenę. 

 Czy dostrzegam różnice między krytyką i krytykanctwem? 

 Budowanie wiarygodnego wizerunku Kościoła to moja osobista praca. 

                                                 
1 „Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2014. Autor hasła: ks. Franciszek GRENIUK. 
2 ks. Bogusław Nadolski TChr, „Społeczny wymiar grzechu i sakramentu pokuty”. [W:] „Msza Święta”, Poznań 5/2008, s. 9-10. 


