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296. Jak jest nazywany ten sakrament? (Por. KKK 1422-1424)  

Nazywa się go sakramentem pokuty, pojednania, przebaczenia, spowiedzi, nawrócenia.  

297. Dlaczego istnieje jakiś sakrament pojednania po chrzcie? (Por. KKK 1425-1426, 1484)  

Nowe życie w łasce, otrzymane na chrzcie, nie usuwa słabości natury ludzkiej ani jej skłonności do grzechu (to jest 

pożądliwości). Chrystus ustanowił ten sakrament w celu nawrócenia ochrzczonych, którzy oddalili się od Niego przez grzech.  

298. Kiedy został ustanowiony ten sakrament? (Por. KKK 1485)  

Zmartwychwstały Pan ustanowił ten sakrament, gdy wieczorem w dniu Paschy ukazał się swoim Apostołom i rzekł do nich: 

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19).  

299. Czy ochrzczeni mają potrzebę nawrócenia? (Por. KKK 1427-1429)  

Wezwanie Chrystusa do nawrócenia nadal rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla 

całego Kościoła, który będąc świętym obejmuje w łonie swoim grzeszników.  

300. Co to jest pokuta wewnętrzna? (Por. KKK 1430-1433, 1490)  

Jest poruszeniem „skruszonego serca” (Ps 51,19), dotkniętego łaską Bożą, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość 

Boga. Zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów, mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć w przyszłości 

oraz ufność w pomoc Bożą. Żywi się nadzieją na miłosierdzie Boże.  

301. W jakich formach pokuta wyraża się w życiu chrześcijańskim? (Por. KKK 1434-1439)  

Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach, przede wszystkim przez post, 

modlitwę i jałmużnę. Te i wiele innych jeszcze form pokuty mogą być praktykowane w codziennym życiu chrześcijanina, 

zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu i w każdy piątek, który jest dniem pokuty.  

302. Jakie są istotne elementy sakramentu pojednania? (Por. KKK 1440-1449)  

Obejmuje on dwa jednakowo istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha 

Świętego, i rozgrzeszenie kapłana, który w imię Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grzechów i ustala sposób 

zadośćuczynienia.  

303. Jakie są akty penitenta? (Por. KKK 1450-1460, 1487-1492)  

Są to: staranny rachunek sumienia; żal (lub skrucha), który jest doskonały, gdy jego źródłem jest miłość Boga, lub 

niedoskonały, jeśli opiera się na innych motywach, i zawiera postanowienie niegrzeszenia więcej; spowiedź, która polega na 

wyznaniu grzechów wobec kapłana; zadośćuczynienie bądź wypełnienie pewnych aktów pokutnych, które spowiednik nakłada 

na penitenta, by naprawił szkody wyrządzone przez grzech.  

304. Jakie grzechy należy wyznać? (Por. KKK 1456)  

Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi po starannym 

zbadaniu swego sumienia. Wyznanie grzechów ciężkich jest jedynym zwyczajnym sposobem uzyskania ich odpuszczenia.  

305. Kiedy jesteśmy zobowiązani wyznać grzechy ciężkie? (Por. KKK 1457)  

Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wszystkie swoje grzechy 

ciężkie, w każdym bądź razie przed przyjęciem Komunii świętej.  

306. Dlaczego także grzechy powszednie mogą być przedmiotem spowiedzi sakramentalnej? (Por. KKK 1458)  

Wyznanie grzechów powszednich nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane, ponieważ pomaga 

kształtować prawe sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu 

duchowym.  

307. Kto jest szafarzem tego sakramentu? (Por. KKK 1461-1466, 1495)  

Chrystus powierzył posługę pojednania swoim Apostołom, ich następcom - biskupom oraz prezbiterom, współpracownikom 

biskupów, którzy są znakiem i narzędziem miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej. Wykonują oni władzę odpuszczania 

grzechów w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

308. Komu jest zarezerwowane rozgrzeszenie z niektórych grzechów? (Por. KKK 1463)  

Rozgrzeszenie z niektórych grzechów, szczególnie ciężkich (objętych ekskomuniką) jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej 

lub miejscowemu biskupowi, lub też upoważnionym przez niego prezbiterom; w przypadku niebezpieczeństwa śmierci może 

z każdego grzechu i ekskomuniki rozgrzeszyć każdy kapłan.  

309. Czy spowiednik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy? (Por. KKK 1467)  

Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, każdy spowiadający kapłan 

zobowiązany jest bez wyjątku i pod bardzo surowymi karami do zachowania pieczęci sakramentalnej, to jest absolutnej 

tajemnicy odnośnie do grzechów poznanych na spowiedzi.  

310. Jakie są skutki sakramentu pokuty? (Por. KKK 1468-1470, 1496)  

Skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem, a więc odpuszczenie grzechów; pojednanie z Kościołem; odzyskanie 

stanu łaski, jeśli została utracona; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne i darowanie, przynajmniej 

częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił 

duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.  

311. Czy w niektórych przypadkach można celebrować ten sakrament z ogólną spowiedzią powszechną i ogólnym 

rozgrzeszeniem? (Por. KKK 1480-1484)  

W przypadkach poważnej konieczności (gdy np. zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci) można zastosować wspólnotową 

celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem, z zachowaniem przepisów Kościoła i postanowienia, 

że wierni w stosownym czasie wyspowiadają się indywidualnie ze swoich ciężkich grzechów.  

 

Opracuj krzyżówkę, do której hasła i pytania zaczerpnięte z powyższego tekstu dadzą rozwiązanie: POJEDNANIE. 
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