Żal za grzechy
KKK 1492 Żal za grzechy (nazywany także skruchą) powinien wypływać z motywów
wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go
"doskonałym"; jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go "niedoskonałym".
KKK 1451 Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to "ból
duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w
przyszłości" (Sobór Trydencki: DS 1676).
KKK 1452 Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany
"żalem doskonałym" lub "żalem z miłości" (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy
powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe
(Por. Sobór Trydencki: DS 1677).
KKK 1453 Także żal nazywany "niedoskonałym" (attritio) jest darem Bożym,
poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed
wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie
poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem
łaski może zakończyć się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie przynosi
jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty
(Por. Sobór Trydencki: DS 1678; 1705).
Jeśli nie będziemy mieli możliwości spowiedzi, to zachęcamy do praktyki żalu
doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie
niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Kodeks
Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie
ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny
po rachunku sumienia „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w
sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.
Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do
Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości.
Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów
śmiertelnych, jeśli

zawiera mocne postanowienie przystąpienia

do spowiedzi

sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane
z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą
wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny, o ile taki zaistniał.

