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1. Żal za grzechy i jego moc oczyszczająca. 
 

Współczesny człowiek przeżywa problem utraty poczucia, że jest istotą grzeszną. Bywa, że grzech nazywa się 

zaradnością, czy też koniecznością życiową. Uznanie własnej grzeszności napotyka często również barierę w 

świadomości człowieka, który zło może dostrzegać jako dobro. Dopiero, gdy człowiek przyjmie postawę 

marnotrawnego syna, a więc uświadomi sobie stan grzesznego swego życia i na horyzoncie zobaczy czekającego 

miłosiernego Ojca, rozpoczyna się etap nawrócenia. W tym momencie człowiek otwiera się na realizację słów: 

„Błogosławieni, którzy się smucą (płaczą), albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4).  

Nawrócenie (metanoia) zostaje dopełnione przez żal (penthos) z powodu popełnionych grzechów. Świadomość 

utraty poprzez grzech łaski Bożej, która otwiera dar życia wiecznego, wywołuje ból w sercu chrześcijanina. Św. 

Efrem w obrazowy sposób kreśli stan człowieka uświadamiającego sobie grzech: „Dusza umarła na skutek 

grzechu. Napływa ból, płacz, smutek, wzdychania i łzy. Dusza jest zagubiona i zawojowana przez nieprawość. 

Jęki, płacz, wzdychania są jej drogą do Boga. Kiedy śmierć zabrała matce dziecko i wrzuciła je do grobu, matka 

lamentuje, albowiem jej miłość nie ustała. Tym bardziej musi cierpieć dusza, gdy grzech oddzielił ją od Boga”.  

Wspólnota Kościoła nigdy nie może pozostawić grzesznika w osamotnieniu. Jego egzystencjalny dramat jest 

każdorazowo dramatem Kościoła, dlatego obowiązkiem wspólnoty jest zanosić przed oblicze Boże modlitwy o 

potrzebne łaski na drodze nawrócenia grzesznika. Jest to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim potrzeba serca, 

aby udziałem wszystkich przynależących do wspólnoty stało się zbawienie. Modlitwa członków wspólnoty 

Kościoła nie tylko wyprasza dary Boże dla grzesznika, ale niejednokrotnie zmienia modlącego się, który pełniej 

otwiera się na postawę miłosierdzia Bożego.  
 

2. Wyznanie własnych win – aktem chrześcijańskiej pokory.  
 

Wyznanie grzechów wyzwala człowieka z samozadowolenia i pychy. W pewnym sensie godzi człowieka z 
nim samym, sprowadza go do właściwej miary. Pozwala również odbudować poczucie własnej wartości, własną 
godność. Umożliwia wreszcie odnalezienie właściwego kierunku życia. Wyznanie grzechów w spowiedzi sakra-
mentalnej niesie po ludzku ulgę osobie wyznającej grzechy, uczy pokory w relacji człowieka z sobą samym, w re-
lacji do drugiego człowieka i do innych ludzi. Wyznanie grzechów przez penitenta jako jeden z warunków dobrej 
spowiedzi decyduje o jego ważności i owocności i łączy się z żalem i postanowieniem poprawy.  

Popatrzmy na wyznanie grzechów od strony wyznawanej materii, od strony tego, o czym penitent mówi. 
Można tu wyróżnić materię pewną, czyli grzechy, które zostały rzeczywiście popełnione. Następnie materię wąt-
pliwą, gdy zachodzi brak pewności, co do faktu popełnienia grzechu. Materią konieczną są wszystkie grzechy 
ciężkie, z których nie uzyskano jeszcze rozgrzeszenia w indywidualnej spowiedzi. Materią dowolną i wystarczają-
cą dla uzyskania rozgrzeszenia są jeszcze nieodpuszczone grzechy powszednie.  

Popatrzmy również na to, jakie powinno był wyznanie grzechów. Zauważmy, że powinno ono być przede 
wszystkim ustne. Św. Ambroży pisze, że „Pan zna wszystko i nie chce, aby na ciebie napadał diabeł i 
ukrywającego grzechy oskarżał. Uprzedź twego oskarżyciela. Jeśli sam siebie oskarżysz, nie będziesz się lękał 
żadnego oskarżyciela. Jeśli sam na siebie doniesiesz, choćbyś był umarły, ożyjesz”.  

Wyznanie grzechów ma być także szczere. Nieszczerość w materii koniecznej pociąga za sobą grzech 
świętokradzkiego kłamstwa. Ponieważ kłamstwo w rzeczy ważnej wpływa istotnie na kształt osądu spowiednika i 
wypacza go, pociąga to za sobą nieważność rozgrzeszenia.  

Ważną cechą wyznania jest zupełność. Osiąga ono swój cel pod warunkiem, że jest zupełne w tym znaczeniu, 
że obejmuje wszystkie grzechy ciężkie, które nie zostały jeszcze wyznane i rozgrzeszone wraz z okolicznościami, 
które grzechowi ciężkiemu mogą nadać nową jakość Penitent powinien grzechy tak wyznawać, aby spowiednik 
wyrobił sobie prawdziwy sąd o stanie jego duszy. 

Warto zwrócić uwagę również na psychologiczne wartości wyznania grzechów. Grzech zostaje rzeczywiście 
wyrzucony na zewnątrz dopiero wtedy, gdy zostanie wypowiedziany. Wypowiadając osobisty grzech, widzi się 
oczyma drugiego człowieka i demaskuje prawdziwe jego oblicze. Z chwilą gdy w obecności kapłana dokonuje się 
wyznanie grzechu, pada ostatnia twierdza samousprawiedliwienia się.  
 

3. Nasze zadania: 
 

W praktyce życia codziennego pamiętajmy o powinności przebaczenia bliźnim. W sytuacjach konfliktowych, 
nieporozumień, kłótni, wzajemnego oskarżania się pamiętajmy, by dążyć do pojednania. Ważnym jego warunkiem 
jest przyznanie się do błędów, do tego, że wypowiedziało się w emocjach oskarżycielskie słowa, że zabrakło 
cierpliwości, zrozumienia, empatii, wyjścia naprzeciw bliźnim. Wypowiedzenie tych słów pomaga uwolnić się od 
nienawiści, pomaga przełamać uprzedzenia, wyjaśnić nieporozumienia, wygasić wzajemne pretensje. 

Członkowie Akcji mają być elitą w życiu Kościoła. Nie są pewnie większością w życiu naszych wspólnot pa-
rafialnych. Mają być jednak cząstką najlepszą, wspólnotą dającą szczególnie wyraziste świadectwo życia chrześci-
jańskiego. Mają świadczyć również o szczerej gotowości życia w prawdzie, przyznania się do win, przeproszenia 
za wyrządzone zło. Niech to czynią na wzór Kościoła, który z okazji Jubileuszu roku 2000 dokonał dzieła oczysz-
czenia przeszłości w geście przeproszenia Boga za grzechy członków Kościoła, które wydarzyły się w przeszłości. 


