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Pokuta i odpusty 

  

Z drogą sakramentalnego oczyszczania serca i napełniania go miłością wiąże się dbałość o to, 

aby swojej codzienności nieustannie nadawać odpowiedni kierunek duchowego wzrostu. 

Nawrócenie zawsze jest procesem chociaż wyraża się także w konkretnych aktach ludzkiej 

woli, do których Bóg uzdalnia człowieka swoją łaską przez Chrystusa w Duchu Świętym. Za 

decydującym  pragnieniem, aby po śmierci  być w niebie, a więc konsekwentnie za 

porzuceniem grzesznego działania i zwróceniem się ku Jezusowi Chrystusowi, idzie nie tylko 

łaska przywrócenia godności dziecka Bożego. Sakrament Pokuty wnosi też do życia 

chrześcijanina ducha skruchy i pokuty. Uwrażliwia na właściwe rozpoznawanie zła grzechów, 

powoduje zbawienne poczucie własnej słabości, kruchości i grzeszności w duchu 

wdzięczności za dar przebaczenia i pojednania z Bogiem i Kościołem. Zaszczepia też w nas 

zrozumienie potrzeby czujności duchowej i nieustannej modlitwy o umocnienie do 

podejmowania zwycięskiej walki z pokusami i skłonnościami grzesznej natury.  

 

Św. Jan Maria Vianney wyjaśniał w kazaniu o pokucie, że „Po grzechu zmysły buntują się 

przeciw rozumowi. Jeżeli więc pragniemy, by ciało podlegało duszy, należy je trzymać na 

wodzy. Jeżeli chcemy zjednoczyć się z Bogiem, musimy również umartwiać się duchowo. 

Pismo święte wyraźnie wskazuje, że po upadku trzeba żałować i pokutować. Dowodem tego 

jest Dawid (…). Chociaż miał obietnicę, że mu Bóg grzech odpuścił, nie ustawał płakać do 

końca życia, łzami skrapiał swoje łoże. To samo czynił św. Piotr”. 

 

Czytając duchowe dzienniki świętych i błogosławionych zauważamy, że ci, których Kościół 

stawia nam jako wzory podążania drogą doskonałego naśladowania Jezusa Chrystusa, 

odznaczali się wielką surowością życia. Stojąc już niejako na progu nieba poprzez 

świątobliwe, pełne wyrzeczeń i cierpień życie, uważali się za wielkich grzeszników, 

niegodnych zbliżenia się do świętości Boga. Dlaczego? Właśnie z powodu światła, które w 

nich zamieszkało przez działanie Bożej łaski. Święty Jan od Krzyża opisuje ten stan 

posługując się porównaniem do niby uprzątniętego pokoju, do którego wpadają jasne 

promienie słońca i nagle okazuje się, że na szybach jest dużo plam,  a w powietrzu unoszą się 

smugi kurzu. Gdyby nie ta silna wiązka światła brud nie byłby widoczny. Tak też człowiek, 

który zbliża się do Boga, w Jego świetle dostrzega coraz bardziej jak On - Bóg i Stwórca - jest 

piękny, czysty i święty, a tym samym, jak mizernie wypada jego własna dusza, która wcale 

nie jest aż tak czysta, jakby się wydawało. Z jednej strony doświadcza ogromnego pragnienia 

zbliżenia się do Boga przez miłość, z drugiej zaś strony dostrzega jak jeszcze wielka przepaść 

dzieli go od tej Miłości. Stąd wynika duch skruchy, który - jak nauczał papież św. Jan Paweł 

II - „usposabia człowieka, aby delikatnością sumienia i żarliwą miłością odpowiedział na 



 

 

doznane miłosierdzie Boże”. Tak więc skoro święci czynili pokutę, to o ileż bardziej 

powinien to czynić każdy, kto jeszcze raczkuje na drodze do świętości.  

 

Innym powodem, by w swojej codzienności podejmować ten trud jest niemożność 

sprawdzenia czy na pewno w sposób adekwatny zadośćuczyniliśmy Bogu i bliźnim za nasze 

przewinienia. Jest to ostatni warunek dobrej spowiedzi i nie zawsze pokuta sakramentalna, 

którą otrzymujemy od kapłana, wystarczająco zaradza nieporządkowi wprowadzonemu przez 

nasze grzechy. Pisał o tym św. Jan Maria Vianney w kazaniu o zadośćuczynieniu: „Nie 

powinniśmy też zadawalać się pokutą nałożoną przez spowiednika, bo jest ona bardzo małą  

w porównaniu do kar, na które zasłużyliśmy przez grzechy. Spowiednicy dlatego nas 

oszczędzają, aby nie zniechęcić nas w pracy nad zbawieniem duszy. Jeżeli wam prawdziwie 

zależy na waszym uświęceniu, powinniście jeszcze sami sobie coś dodać za pokutę. Jeżeli 

kogoś zgorszyliście, macie uważać na siebie, byście już nigdy nie dali bliźniemu złego 

przykładu (…). Jeżeli mieliście nieszczęście zgrzeszyć przeciw cnocie czystości, 

umartwiajcie swe ciało postami, śpijcie czasem na twardym posłaniu, o tyle tylko dbajcie 

 o ciało, byście mogli żyć i spełniać swe obowiązki. Gdy wam smakują łakocie, odmówcie 

sobie tych miłych rzeczy dla umartwienia. (…) Jeżeli jesteście przywiązani do rzeczy 

ziemskich, dajcie jałmużnę, zwalczając chciwość (…). Lepiej tu teraz pokutować, niż ponosić 

kary w przyszłym życiu. (…) Nie zapominajmy zresztą i o tym, że za drobne pokuty czeka 

nas 

 w niebie wieczna nagroda”.  

 

Podążając za tym, co czyni nas coraz bardziej podatnym na przygotowanie serca do przyjęcia 

łaski nieba, a tym samym za tym, co poprowadzi nas do pełni szczęścia, warto też 

przypomnieć sobie nauczanie Kościoła katolickiego odnośnie do odpustów. Chociaż coraz 

częściej o tym się wspomina, to jednak stosunkowo niewiele osób korzysta z tej łaski, aby 

oczyszczać swoje serce na ziemi. Zadziwiające, że mając pod ręką tak piękne i skuteczne 

narzędzie Bożego zmiłowania nie sięgamy po nie każdego dnia, ale kojarzymy dar odpustu 

tylko z nadzwyczajnymi okazjami - jak chociażby z udziałem w parafialnych rekolekcjach,  

z uroczystością odpustową w dzień Patrona danego kościoła lub parafii czy np. ogłoszonym 

przez Papieża Franciszka Jubileuszem Miłosierdzia. Tymczasem odpustu zupełnego możemy 

dostąpić także za pobożne praktyki, które nie wymagają specjalnych okoliczności. Wystarczy, 

że przystąpimy do Sakramentu pojednania, po uprzednim solidnym przygotowaniu  

i wypełnieniu wszystkich pięciu warunków dobrej spowiedzi, że wzbudzimy w sobie 

pragnienie i postanowienie, żeby nie przywiązywać się do żadnego grzechu, nawet 

powszedniego, potem przyjmiemy Komunię świętą  w kościele, a w domu przez pół godziny 

poczytamy Pismo św. dołączając na zakończenie jakąś krótką modlitwę w intencjach 

papieskich. Zyskujemy odpust zupełny czyli uwolnienie naszego serca z więzów  

nieodpokutowanych grzechów, które zostały wyznane i odpuszczone w Sakramencie 

spowiedzi ( nie tylko w tej poprzedzającej chęć zyskania odpustu, ale i wcześniejszych - o ile 

jeszcze jakieś nieodpokutowane kary doczesne by plamiły nasze serce). Tak samo dar odpustu 

zupełnego nadany jest np. do półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, do modlitwy 

różańcowej odmówionej indywidualnie czy wspólnotowo w kościele albo wspólnie z kimś  

w domu.  



 

 

 

Chyba każdy przyzna, że lepiej trochę się wysilić i spełnić wymagane warunki otwarcia na 

łaskę odpustu zupełnego niż cierpieć w czyśćcu (!). Skuteczne sięgnięcie po ten dar jest 

najpewniejsze bezpośrednio po każdej dobrze odbytej spowiedzi i w niedługim czasie po niej. 

Im więcej dni upłynie od sakramentalnego pojednania, tym mniejsze szanse na odpust  

z uwagi na to, że zazwyczaj wracamy do naszych nawyków i małych słabostek. A to oznacza, 

że nie jesteśmy od nich wolni, stąd znowu będą stanowić przeszkodę w sięgnięciu po tę tak 

wartą zachodu łaskę.  

 

Pamiętajmy także, że istnieje możliwość zyskiwania odpustów częściowych. W tym 

przypadku wymagany jest tylko stan łaski uświecającej (czyli, żeby nie mieć grzechu 

śmiertelnego). Bardzo łatwo skorzystać z tego daru, który wprawdzie nie całkowicie, ale 

choćby w części umożliwia nam oczyszczanie  serca, a tym samym przeżywanie czyśćca na 

ziemi. Wystarczy pomodlić się: „Pod Twoją obronę” albo „Anioł Pański”, albo „Aniele Boży 

Stróżu mój”, albo „Święty Michale Archaniele”, albo aktem strzelistym: „O mój Jezu! 

Miłosierdzia!”. Im więcej miłości do Boga w tej modlitwie, tym większa część kary doczesnej 

jest nam darowana. 

 

 

 

 

 

Św. Jan Maria Vianney o odpustach 
  

Od kar czyśćcowych chronią nas także odpusty czerpane z przeobfitych zasług Jezusa 
Chrystusa, Matki Najświętszej i świętych Pańskich. Zasługi te stanowią niewyczerpany 
skarb, do którego klucze posiada Kościół święty. Tam możemy czerpać i spłacać długi 
sprawiedliwości Bożej, jak czerpie ubogi z kasy bogatego.  
  

 


