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DZIECKO A SAKRAMENT POJEDNANIA1

Pozwolę sobie zacząć od słów Ojca Świętego wyjętych z zakończenia 
Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio, słów ciągle zyskujących na 
aktualności: „Jest zatem  rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy czło
wiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratow ania i popierania war
tości i potrzeb rodziny. O szczególny wysiłek w tym względzie czuję się 
zobowiązany prosić synów i córki Kościoła. Ci, którzy przez wiarę pozna
ją w pełni wspaniały zamysł Boży, m ają jeszcze jeden powód, ażeby wziąć 
sobie do serca rzeczywistość rodziny w naszych czasach, tych czasach 
próby i łaski. Winni oni kochać rodzinę w sposób szczególny. Polecenie 
to jest konkretne i wymagające. Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić 
jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy 
poznać niebezpieczeństwa i zło, k tóre jej zagraża, aby móc je pokonać. 
Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska 
sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną form ą miłości wobec dzisiej
szej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem , dręczonej 
rosnącymi trudnościam i, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, 
do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej 
przez Boga. Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby 
szły za Chrystusem!” (n. 86).

Przywołuję te słowa świadom ogromnej odpowiedzialności rodziny 
(i nas wszystkich, wezwanych apelem Ojca Świętego) za sakrament pokuty 
dziecka. Jest to przecież pierwszy świadomie przyjęty sakrament w życiu 
człowieka. Złe przygotowanie do tego sakram entu może prowadzić do wie
lu wypaczeń w dziedzinie wiary i moralności powodowanych przez powierz
chowne odprawianie spowiedzi, co z kolei prowadzi do rytualizmu, infanty
lizmu czy nawet magizmu w życiu sakramentalnym, a więc utrwala postawę 
na wskroś antypersonalistyczną. W konsekwencji popełniane są liczne błę
dy teologiczne, moralne i pedagogiczne. Błędy teologiczne skutkują myl
nym obrazem Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, szukaniem w spowiedzi ulgi od

1 To, co tu  p o d a ję , zaw dzięczam  w  og rom nej m ierze  śp. ks. biskupow i W ilhelm ow i P lucie, 
k tó re g o  k on ferenc ji s łu ch a łem  ja k o  kleryk I i II ro k u  w W yższym  S em in ariu m  D uchow nym  
w Paradyżu. Jeg o  n auczan ie  było m oją p ierw szą szko łą  spow iadan ia  dzieci.
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przykrego uczucia grzechu i niedostrzegania, że grzech oddala człowieka 
od Boga, miłości i wiecznego szczęścia. W skutek błędów teologicznych Sa
kram ent Pokuty traci charakter pojednania, nawrócenia, stałego wsparcia 
w dążeniu ku wieczności, a penitent nie myśli o trwałym życiu w łasce uświę
cającej. Błędy moralne z kolei powodują przeniesienie akcentu na winę ro
zumianą w sensie jurydycznym, a nie jako wyraz wzgardy dla Osoby Ojca 
i dla ofiarowanej przez Niego miłości. Są one również powodem niedo
strzegania potrzeby dania osobistej odpowiedzi Panu Bogu i prowadzą do 
zaniechania poszukiwania korzeni grzechu -  wad w rachunku sumienia. 
I wreszcie błędy pedagogiczne. Prowadzą one do „rzeczowego” pojęcia 
grzechu, przesłaniając świadomość wypowiedzenia osobistego „nie” wobec 
Boga. Ich konsekwencją jest brak troski o rozwój życia wewnętrznego -  sa
mowychowania, oraz niezrozumienie skutków eschatologicznych grzechu, 
który wnosi szkodę w społeczność Kościoła.

Jak widać, dobre przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi ma 
ogromne znaczenie i doprawdy jest o co walczyć. Ze względów m etodolo
gicznych pomijam cały wymiar ex opere operało tego sakramentu, koncen
trując się na tym, co ex opere operantis2.

Dziecko, bogato wyposażone przez Stwórcę i obdarzone wielką godno
ścią, nosi w sobie także skutki grzechu pierworodnego i musi korzystać z Sa
kramentu Pokuty i Pojednania. Dzieci bowiem popełniają błędy, których 
nie tylko nie wolno lekceważyć, ale i których nie wolno nie zwalczać. Dzie
ci często charakteryzuje silna skłonność do egoizmu i twardości serca, zbyt 
wielka dbałość o siebie (nie bardzo są skłonne dzielić się z drugimi), także 
charakterystyczny upór, utrudniający pojednanie, trudno nieraz u dzieci
0 przebaczenie drugiemu, o przeproszenie, naprawienie krzywdy. Dzieci 
objawiają także skłonność do kłamstwa, co nie zawsze jest wynikiem „fan
tazji” małego dziecka, lecz bywa wyrachowaniem i zakłamaniem, zamknię
ciem przed prawdą. Tak trudno nieraz zaangażować dzieci do wspólnej pra
cy w domu, do odpowiedzialności3.

Rozpoznając z jednej strony godność dziecka, a z drugiej jego błędy
1 słabości musimy pomóc dziecku odpowiednio przygotować się do tego sa
kramentu. Realizacja Bożego zaproszenia: „świętymi bądźcie”, nie wyzna
cza żadnej granicy wiekowej, choć dla kanonicznego stwierdzenia heroicz- 
ności cnót w przypadku dzieci przyjmuje się czas między rozpoczęciem

2 bp  W. P lu ta , M otyw acja  d la  dzieci i m łodzieży  p rzed  częstą  spow iedzią  św., G orzów  W lkp. 
1982, s. 3-4.

3 Tam że, s. 5
4 D uchow ość  B łogosław ionych z Fatim y, C zęstochow a 2000, s. 45
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świadomego działania rozumu a początkiem dojrzewania4, czyli okresem, 
który Kościół uznaje za właściwy dla pierwszej spowiedzi. Walter Kasper, 
powołując się na św. Tomasza z Akwinu, nie waha się powiedzieć, że „nie 
ma bardziej ludzkiego sakramentu od pokuty”5 (sakrament pokuty tym się 
różni od innych sakramentów, że w nim akty ludzkie penitenta są częścią 
konstytuującą znak sakramentalny, tworząc m aterię sakramentu).

Wszystko to w sytuacji gdy do sakramentu pokuty i pojednania przystę
puje dziecko musimy uwzględnić. Kto się spowiada, ten przyjmuje rozgrze
szenie i przebaczenie oraz dostępuje pokoju. A  dostępuje tego wszystkiego 
w sposób osobisty w określonym czasie, w trakcie rozmowy z kapłanem, za 
pomocą słów i gestów, albowiem pobłądziło także konkretnie w określo
nym czasie, myślą, mową i zaniedbaniem. Jesteśmy bytami historycznymi 
i wierzymy w Jezusa Chrystusa -  Boga Wcielonego6.

Dziecko nie ma trudności z ujawnieniem kapłanowi swoich ciężkich 
grzechów. Wie, że kaptan jest szafarzem Bożym i żywi wobec niego tę część 
zaufania i nadziei, jakimi obdarza swoich rodziców. Problem kościelnego 
pośrednika pojawia się dopiero u człowieka dorosłego. Podobnie nie ma 
też dziecko żadnej trudności z mówieniem o zwykłych grzechach, uważając 
za rzecz naturalną zwracanie się do swych rodziców (a także do kapłana, 
Chrystusa) z prośbą o wybaczenie codziennych uchybień7.

Naczelną zasadą, jaką należy się kierować przy sprawowaniu Sakramentu 
Pokuty i Pojednania, jest traktowanie spowiedzi -  także dziecka -  jako środ
ka indywidualnego kierownictwa duchowego. Sakrament pokuty i pojedna
nia to coś więcej niż tylko wyznanie grzechów, które jest tylko jednym z jego 
«pięciu warunków», czyli istotnych dla ważności sakramentu elementów.

Każdy z elementów musi zawierać znamię indywidualności. Chodzi za 
każdym razem o osobę, o kogoś niepowtarzalnego. Wszystkie elementy 
zbawczego dialogu: wyznanie, nauka i postanowienie poprawy muszą to 
znamię indywidualności posiadać. „Sakrament pokuty jest koroną wycho
wania. Wychowanie człowieka jest procesem żywym, a więc nie obróbką 
martwego metalu czy drzewa, ale uaktywnieniem wszystkich żywych władz 
człowieka, jego naturalnego człowieczeństwa cielesno-duchowego, jego 
elementu nadprzyrodzonego, jego środowiska, otoczenia bliższego i dal
szego. Nie wolno więc odrywać wychowania sumienia od całości istoty i ist
nienia całego człowieka od całości życia religijno-moralnego”8.

Pozwolę sobie podać kilka uwag o spowiadaniu dzieci, uwag, które mo
gą być pomocne rodzicom.

3 W. K asper, A n tro p o lo g iczn e  aspekty  poku ty , C om  1984, n. 5, s. 63.
‘ T. Favaro , W ychow anie do  sak ram en tu  p o jed n an ia , C om  1984, n. 5, s. 121.
7 Tam że.
“ b p  W. P lu ta , M otyw acja d la  dzieci i m łodzieży..., dz. cyt., s. 3.
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Wyznanie grzechów. Dzieci chętnie korzystają z pomocy mamy, a mamy 
z pomocy książeczki. Może to spowodować w dziecku skłonność do ulega
nia schematom i niepodejmowanie pytania: dlaczego tak zrobiłem. Dziec
ko nie dochodzi do przyczyny grzechu, a przez to do wady głównej. Bywa 
i tak, że dziecko przyjmuje do wiadomości, że coś tam było złe i za to w cza
sie spowiedzi przeprosi, ale nie zrozumiało, dlaczego to jest złe. Oczywiście, 
jestem za pomaganiem dzieciom w przygotowaniu się do spowiedzi. Ale 
mama, żeby dobrze to zadanie spełnić, musi się do tego bardzo dobrze przy
gotować, jak najbardziej z pomocą lektury, ale wcześniej, nie przy dziecku. 
Chodzi przecież o wejrzenie we własne serce, w stan własnej duszy. Waż
nym elementem wyznania grzechów jest też sprawozdanie z postępów po
czynionych od ostatniej spowiedzi. Nawet jedno odniesione zwycięstwo 
może wlać w serce wiele otuchy i radości oraz budzi zaufanie do siebie, do 
łaski, do Pana Boga.

Nauka. Spowiednik pouczając dziecko powinien wystrzegać się wszel
kiego rodzaju uogólnień: bądź lepszy, popraw się itp. Jeśli wyznanie było 
bardzo indywidualne, nie ma większego problemu z równie indywidualnym 
pouczeniem. Trzeba pamiętać o elementarnej zasadzie psychologii: „Mo
tyw podany woli musi być uznany przez intelekt za pewną wartość; motyw 
ten musi być zabarwiony uczuciowo, a ceł, do którego wola ma zdążać, ma 
nosić na sobie znamiona, jeżeli nie bohaterstwa, to przynajmniej jakiejś 
nadzwyczajności. Z  tego wynika, że napomnienie spowiednika musi być ra
czej pozytywne, podkreślające wartość cnoty, jej piękno, jej wielkość, o któ
rą warto się ubiegać. Trzeba i pochwalić młodego penitenta.”5.

Postanowienie. Musi być jedno, konkretne, krótkoterminowe. Ponie
waż zgrzeszyłem złośliwie przezywając kolegę, teraz będę o nim codziennie 
mówił coś dobrego. Rano postanowienie trzeba odnowić, a wieczorem 
skontrolować. Dobrze jest nawet zapisać zwycięstwa i uchybienia i potem 
zdać z nich sprawę spowiednikowi. Z  postanowieniem związana jest też po
kuta, znowu bardzo indywidualnie dostosowana. Dobrze jest zadawać 
wszystkie pokuty na czas dłuższy -  łatwe, ale rozłożone w czasie, do następ
nej spowiedzi, np. codziennie modlitwa w jakiejś intencji, akty strzeliste, 
przenoszenie się myślą przed tabernakulum; starszym dzieciom można po
lecić 5 minut rozmyślania nad fragmentem z Pisma Świętego. Wymagać 
można umartwienia, i to raczej wewnętrznego, choć nie tylko -  dzieci lubią 
wyzwania. Bywają także szczodre i potrafią sobie same zwiększyć um ar
twienia. Wystarczy wspomnieć dzieci fatimskie.

Oczywiście, żeby zastosować te zasady, trzeba poświęcić na spowiedź 
dzieci trochę więcej czasu. Powinna być ona regularna i dobrze, jeśli u tego

5 Tam że, s. 58.
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samego spowiednika. Tylko w ten sposób wychowamy świadomego człowie
ka wiary, a przecież wystarczy wspomnieć tylko, że w 1985 roku w Kongre
gacji do Spraw Kanonizacji Świętych toczyło się 12 procesów kanonizacyj
nych dzieci, z których najmłodsze miało 6,5 roku10.

Analizując zadany tem at trzeba przyznać, że bez rodziny rozumianej 
jako „Kościół domowy” duszpasterstwo dzieci, wraz z jego najistotniej
szym celem, którym jest nie „nauczanie o Chrystusie”, ale „spotkanie 
z Chrystusem ”, nie może się udać. Świadomość tego może być dla dusz
pasterzy trudna, ale nie wolno im myśleć, że „dobre, religijne dziecko 
przeradza się w dobrą m łodzież” -  a dobre dzieci i m łodzież -  gw arantu
ją zaistnienie „Kościoła domowego”, jest bowiem odwrotnie: to Kościół, 
ale Kościół naprawdę „domowy”, gwarantuje dobre dzieci i dobrą m ło
dzież. Istnieje bowiem zasada równości ważności rangi każdego okresu 
życia. Okresy dzieciństwa i młodzieńczości mogą przejść w Kościół do
mowy rodziców, którzy swoją duchową dojrzałością stwarzają jedyną 
gwarancję dojrzewania swych dzieci w dziecięctwie i młodzieńczości na 
mocy komunikacji duchowej pokoleń, poprzez partycypację młodych 
w dojrzałości dorosłych. Wówczas bowiem zostaje zachowane naczelne 
principium  rodzinnego wychowania. Sakram enty dorosłych tworzą sa
kram enty dzieci i młodzieży, bo dzieci i m łodzież „biorą udział w dojrza
łości duchowej i duchownej rodziców -  dorosłych (...) Obowiązkiem su
m ienia duszpasterzy jest -  realizowanie tych wszystkich dawniej i dawno 
podanych prób: dostać się do rodzin!”11.

Jan Paweł II przypomina w A dhortacji Apostolskiej Christifideles la- 
ici: „rodzina chrześcijańska, będąc „Kościołem domowym”, jest natural
ną i podstawową szkołą wiary. Ojciec i m atka otrzymują w sakram encie 
małżeństwa łaskę i zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci, wobec 
których świadczą i którym przekazują wartości tak ludzkie, jak religijne. 
Dzieci już wraz z pierwszymi słowami uczą się chwalić Boga, którego bli
skość odczuwają jako bliskość kochającego i opiekuńczego Ojca, a wraz 
z pierwszymi gestami miłości uczą się także otwarcia wobec innych i od
krywają w darze z siebie sens ludzkiego życia. W codziennym życiu rodzi
ny prawdziwie chrześcijańskiej dzieci zdobywają pierwsze „doświadcze
nie Kościoła”, które następnie potwierdza się i pogłębia wraz z ich stop
niowym, aktywnym i odpowiedzialnym włączaniem się w życie szerszej 
wspólnoty kościelnej i społeczności świeckiej. Im większa jest świado
mość małżonków i rodziców chrześcijańskich, że ich „Kościół domowy” 
ma swój udział w życiu i misji Kościoła powszechnego, tym bardziej w ich

111 Por. V. L elievre , Czy dzieci m ogą być k an on izow ane? , C om  1985, n. 3, s. 62-64. 
" bp  W. P lu ta , M otyw acja d la  dzieci i m łodzieży..., dz. cyt. s. 17-18.
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dzieciach rozwija się „zmysi Kościoła” oraz poczucie tego, jak piękną jest 
rzeczą oddać swoje siły w służbę Królestwu Bożem u”(n. 62)12.

Wnioski
Ważniejsza od częstotliwości jest jakość spowiedzi. Ma ona wynikać 

z osobistej decyzji. Przez systematyczną spowiedź wychowujemy do dobrej 
spowiedzi świętej.

Częsta spowiedź należy do rytmu życia chrześcijańskiego. Wszyscy doj
rzewamy wraz ze spowiedzią świętą.

Celem zasadniczym regularnej spowiedzi jest wychowanie sumienia, 
które jest ukoronowaniem wychowania i samowychowania.

To wychowanie i samowychowanie jest procesem ciągłym i długotrwa
łym. Jego ideałem jest stałe życie w łasce uświęcającej -  oddanie się Bogu 
i realizacja swojego powołania.

Fr Jarosław Sz. Szymczak -  A child and the Sacram ent of Penance

The author takes up the subject of a child as penitent, analysing respective parts 
of the Sacram ent of Penance and commenting on a child’s confession and the cir
cumstances which facilitate or im pede the sacrament being experienced properly. 
Emphasis is laid on the role of the priest as confessor and on the role of the family.

n „D ziecko, gdy pa trzy  na  h ero izm  rodziców , na  ich w iarę  re lig ijną  w zb iera  uczuciam i d z ie 
cięctw a w obec o jca  i m atk i. N a tym  zaczep ia  się w nim  poczucie  d ziecięctw a w sto su n k u  d o  B o 
ga, k tó reg o  w olę tym  d ok ładn ie j p o zn aje , im w ola jeg o  rodziców  cielesnych je st b liższą O jca- 
S tw órcy.” W. M ajdańsk i, G iganci, K atow ice 1937, s. 119.


