Sakrament pokuty
i pojednania
Spowiedź
oskarżenie z grzechów
przed kapłanem to istotny
element tego sakramentu
Nawrócenie
pokazuje drogę
powrotu do Ojca

Rozumienie
Przebaczenie
poprzez rozgrzeszenie
wypowiedziane
słowami kapłana,
Bóg udziela
przebaczenia i pokoju

Pokuta
ukazuje
indywidualną
i wspólnotową drogę
nawrócenia, skruchy
i zadośćuczynienia
Pojednanie
udziela grzesznikowi
miłości Boga, przynoszącej
pojednanie

Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem
Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy ma na ziemi władzę
odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską
władzę: "Odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2, 5; Łk 7, 48).
Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę
władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.
SZAFARZ
SAKRAMENTU

Biskup i prezbiter

Formuła rozgrzeszenia:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez
śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha
Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli
przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja
odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.

SPOWIEDŹ
DZIAŁANIE BOGA ZA
POŚREDNICTWEM
KOŚCIOŁA

AKTY CZŁOWIEKA

Żal za grzechy

postanowienie
Spowiedź
wypełnienia
zadośćuczynienia i
czynów
pokutnych

ROZGRZESZENIE

BIBLIA
"Wieczorem owego pierwszego dnia... przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł (do Apostołów):
<<Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane>>"
(J 20, 19. 22-23)

Pięć warunków dobrej spowiedzi
Rachunek
sumienia

Żal
za grzechy

Mocne
postanowienie
poprawy

Spowiedź
szczera

Zadośćuczynienie
Panu Bogu
i bliźniemu

Częstotliwość spowiedzi
Zgodnie z przykazaniem kościelnym:
"Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania,
obowiązany jest przynajmniej raz w roku
wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie"

Tajemnica spowiedzi
Każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo
surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy
odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów.
Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa
się "pieczęcią sakramentalną", ponieważ to, co penitent wyznał
kapłanowi, zostaje "zapieczętowane" przez sakrament.

Skutki duchowe
- pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
- pojednanie z Kościołem;
- darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
- darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
- pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
- wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

