
Ks. Tadeusz Borutka,  Katecheza IV / 2015: 

Pojednanie z Bogiem i ze społecznością ludzką (streszczenie). 

  Króluj nam Chryste!  

                                                                                                                                         ks. Roman 

1. Z życia wzięte:   

 

Mówi się czasem, że ktoś ma wypisane na swej twarzy wszystkie siedem grzechów głównych; proszę 

zatem uważniej popatrzeć na twarze ludzi wracających od konfesjonału po spowiedzi Św. - ten widok 

może wystarczyć za wszystkie argumenty. „Człowiek o czystym sumieniu wyśpi się i na kamieniu!” (ks. 

A. Radecki, Jak się spowiadać? Vademecum penitenta, Kraków 2008, s. 15). 

 

2. Pismo Święte: 
 

 

 Syn marnotrawny (Łk 15,11-32). 
 

 Pojednanie z Bogiem (Rz 5,1-11). 

 

3. Nauczanie Kościoła: 
 

 

 Pojednanie jest inicjatywą i darem Boga. 
 

 Inicjatywa Boga dopełnia się w Jezusie Chrystusie poprzez śmierć na krzyżu i ma wymiar kosmiczny, 

czyli dotyczy wszystkiego stworzenia i na ziemi i w niebiosach. 
 

 Msza św. to „Ofiara pojednania”; pojednania z Bogiem i z braćmi. 
 

 Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to przyczyny sprawcze pojednania człowieka w 

podwójnym aspekcie uwolnienia od grzechu i wspólnoty łaski z Bogiem. 
 

 Wydarzenia z Golgoty przypominają nam ów wymiar „wertykalny” podziału i pojednania w 

odniesieniu do stosunku człowiek-Bóg, który w świetle wiary zawsze jest ważniejszy aniżeli wymiar 

„horyzontalny”, to jest niż rzeczywistość podziału i konieczności pojednania pomiędzy ludźmi. 
 

 Posługa jednania ma dwa wymiary: sakramentalny i dawania świadectwa światu o pojednaniu. 
 

 Misja Kościoła to doprowadzenie do pojednania człowieka: 
 

- z Bogiem, 

- z samym sobą, 

- z braćmi, 

- z całym stworzeniem. 
 

 Drogi prowadzące do pojednania: 
 

- nawrócenie serca, 

- zwycięstwo nad grzechem egoizmu czy niesprawiedliwości, dominowania czy wyzysku bliźniego, 

przywiązania do dóbr materialnych, niepohamowanej pogoni za przyjemnością. 
 

 Środki: 
 

- Słowo Boże. 

- Modlitwa osobista. 

- Modlitwa wspólnotowa. 

- Sakramenty a zwłaszcza Sakrament pojednania. 

 
 

4. Nasze zadania: 
 

 

 Budzić w sobie świadomość własnej grzeszności i starać się podnieść ze swoich grzechów poprzez 

bezgraniczne zaufanie dobremu Bogu, który w sakramencie pokuty i pojednania okazuje nam swoje 

miłosierdzie. 
 

 Docenić spowiedź świętą (korzystać z niej przynajmniej raz w miesiącu z okazji pierwszego piątku 

miesiąca).  
 

 Odmawiać jak najczęściej koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 

 Starać się robić rachunek sumienia każdego dnia, najlepiej przed nocnym odpoczynkiem. 
 

 Uczestniczyć w dniach skupienia i rekolekcjach parafialnych oraz organizowanych przez stowarzyszenie. 
 

 Często wzbudzać w sobie żal za grzechy. 

 


