
MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY 

Spowiedź jest wyznaniem ze skruchą popełnionych grzechów, a przez to odwróceniem się 

od zła. Ale nie tylko - jest jednocześnie zwróceniem się ku dobru. Obok grzechów było i 

jest w Twoim życiu dobro. Pomyśl o tym, co dobrego zrobiłeś i podziękuj pokornie Bogu 

za to, co osiągnąłeś, bo stało się to dzięki Jego łasce a nie Twoim zdolnościom. Zło 

zwyciężaj dobrem! Pomyśl teraz, jak to dobro do którego Bóg Cię powołuje i uzdalnia 

swoją łaską, chcesz w życiu powiększać i rozwijać. Przed wyznaniem swoich grzechów 

pomódl się jeszcze o szczerą spowiedź oraz za kapłana, który będzie Cię spowiadał. 
 

MODLITWA O SZCZERE WYZNANIE GRZECHÓW ORAZ W INTENCJI SPOWIEDNIKA 

Proszę Cię Panie o Twoją pomoc w szczerym wyznaniu moich grzechów. 

Daj proszę mądrość i cierpliwość spowiednikowi. Przemawiaj do mnie 

przez niego. Pokaż, co i jak mogę w sobie zmienić. Niech ten sakrament 

będzie dla mnie źródłem radości i nadziei na to, że pomimo moich 

upadków mogę stać się świętym. 
 

WYZNANIE GRZECHÓW - SZCZERA SPOWIEDŹ 

Wyznanie grzechów musi być szczere oraz musi objąć wszystkie grzechy ciężkie. 

Spowiadasz się w istocie przed Bogiem. Kapłan jest z ustanowienia Bożego tylko 

świadkiem Twojego wyznania, a jego władza rozgrzeszania pochodzi od nieomylnego 

Boga. Przez świadomie złą spowiedź obciążyłbyś tylko jeszcze bardziej swoje sumienie. 
 

ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU 

Tylko ten prawdziwie żałuje za grzechy, kto chce popełnione zło według swych 

możliwości naprawić wobec Boga i drugiego człowieka. Wola naprawienia popełnionego 

zła stanowi sprawdzian prawdziwości i trwałości naszego nawrócenia. Nie odkładaj 

odprawienia nałożonej pokuty, jako zadośćuczynienie Bogu, ale pamiętaj także o 

wynagrodzeniu drugiemu człowiekowi (np. przez przeproszenie, oddanie zabranej rzeczy 

itp.). 
 

MODLITWA PO SPOWIEDZI 

O Boże, jak wielka jest Twoja miłość i dobroć. Dziękuję Ci za Twoje 

wielkie miłosierdzie. Wzmocnij mnie Boże, w moim postanowieniu 

poprawy, abym unikał grzechów i okazji do nich. 

Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i 

nieustannie przyjmujesz mnie jak marnotrawnego syna, abym był 

świętym przed Twoim obliczem i cieszył się z przebywania w Twoim 

domu. Przyjmij mnie i zachował w swojej miłości, abym z radością żył w 

Twoim Świętym Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA 

Zanim klękniesz przy konfesjonale 

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ 

Ojcze najlepszy, Ty znasz mnie po imieniu. Ty powołałeś mnie do 

istnienia i cudownie prowadzisz przez życie. W Chrystusie uczyniłeś 

mnie jednym z najbardziej umiłowanych stworzeń i miłujesz mnie jak 

Swoje dziecko. Dałeś mi Ducha Twojego, a ja oddalałem się od Ciebie. 

Uznaję moje grzechy i pragnę je wyznać. Oświeć mój umysł, nawróć moje 

serce. Daj mi łaskę prawdziwego żalu i poprawy, abym poznał radość 

Twojego przebaczenia. Amen. 
 

RACHUNEK SUMIENIA 

 Kiedy byłeś ostatnio u spowiedzi świętej? Czy była to dobra spowiedź? Czy 

odprawiłeś zadaną pokutę? 

Grzechy przeciwko Bogu 

 Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i że interesuje Go moje życie? 

 Czy żyję tak, jakbym Boga mnie potrzebował - polegam wyłącznie na własnych 

siłach, sądzę że wszystko zależy ode mnie, wiem lepie, co dla mnie jest dobre a co 

złe (pycha)? 

 Czy nie zapominam o tym, że zawsze mam się modlić, niezależnie od tego co 

czuję, czy jest mi dobrze czy źle? 

 Czy nie ograniczam modlitwy tylko do pacierza? 

 Czy do Boga zanoszę tylko błagania, czy także dziękczynienia i uwielbienia? 

 Czy nie zarzucałem Boga mnóstwem słów, czy dopuszczałem Go do głosu? 

 Czy nie za mało korzystam z sakramentów - Bożych darów dla mnie? Jak często 

spowiadam się, przystępuję do Komunii świętej, uczestniczę we Mszy świętej? 

 Czy przystąpiłem do komunii z ciężkim grzechem na sumieniu, bez wcześniejszej 

spowiedzi? 

 Czy uczestniczę we Mszy świętej jako obserwator, czy jako aktywny uczestnik 

(wspólny śpiew, modlitwa, odpowiedzi)? 

 Czy wierzę w zabobony? 

 Czy wierzę w horoskopy, wróżki i ich wróżby, czy przywiązuję do tego wagę? 

 Co noszę na szyi: krzyżyk, medalik czy amulety, z którymi łączę nieznane siły? 

 Czy potrafię uszanować to co święte: kościół, cmentarz, krzyż, figury Matki Bożej i 

świętych? 

 Czy dziękuję Panu Bogu za to, co mam, nawet gdy inni mają więcej? 



 Czy instrumentalnie traktuję Pana Boga, czyli świadomie popełniam grzech z 

tłumaczeniem: pójdę do spowiedzi i wszystko będzie w porządku? 

Grzechy przeciwko Kościołowi 

 Czy byłem wystarczająco zaangażowany w życie Kościoła? 

 Czy nie krytykowałem Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności? 

 Czy nie odrzucałem oficjalnego nauczania Kościoła: Katechizmu Kościoła 

Katolickiego i nauczania papieskiego? 

 Czy wiem, że pozostawanie w osobistym grzechu niszczy całą wspólnotę Kościoła? 

 Czy zachowywałem wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i nakazane posty 

(wszystkie piątki całego roku oraz środa popielcowa)? 

Grzechy przeciwko bliźniemu 

 Czy jestem egoistą, szukam tylko własnego dobra a inni ludzie są jedynie środkami 

do zdobycia moich celów? 

 Czy wybieram tylko te znajomości, które sprawiają mi przyjemność? 

 Czy narzucam innym własne zdanie, chce zawsze mieć racje i ostatnie słowo? 

 Czy szufladkuje ludzi, przypisuje im etykietki, ostro krytykuję i oceniam? 

 Czy niszczę to, co jest dobrem wspólnym (wandalizm)? 

 Czy przebaczam, umiem mówić "przepraszam", przyznaje się do winy? 

 Czy kłamię, ubarwiam moje opowiadania, przesadzam dla efektu? 

 Czy lubię plotkować o innych? Czy zdradzam cudze tajemnice, wykorzystuje 

otrzymane informacje przeciwko innym? 

 Czy jestem uczciwy? Czy nikomu nic nie ukradłem (też prawa autorskie itp.)? 

 Czy oddaje rzeczy pożyczone? 

 Czy potrafię dziękować ludziom za dobro? Czy potrafię reagować na zło? 

 Czy nakłaniam innych do grzechu, do zła? 

 Czy umiem docenić zdolności i dobre postępowanie innych, pochwalić ich? 

 Czy wykluczam Boga z relacji rodzinnych, koleżeństwa, przyjaźni, miłości: np. nie 

powierzam tych relacji Bogu? 

 Czy modlę się za innych: dziadków, rodziców, rodzeństwo, dzieci, wnuki, dalszą 

rodzinę i kapłanów w parafii? 

 Czy jestem zawistny? Zazdroszczę komuś tego, co posiada? 

 Czy życzę innym ludziom zła? 

 Czy kradnę innym możliwość i prawo do spotkania z Bogiem na niedzielnej 

Eucharystii oraz niedzielnego odpoczynku w gronie rodziny przez robienie 

zakupów w Dzień Pański, w niedzielę? 

 Czy potrafię wynagrodzić wyrządzoną krzywdę (np. oddać skradzioną rzecz, 

przeprosić za oszustwo, kłamstwo, złość itp.)? 

Grzechy przeciwko sobie 

 Czy zastanawiam się nad celem i sensem mojego życia? 

 Czy jestem odpowiedzialny za czyny, słowa, obietnice? 

 Czy marnuję czas, czy też umiem go zaplanować i dobrze wykorzystać? 

 Czy jestem leniwy, łatwo się zniechęcam? 

 Czy dobrze wykorzystuje niedzielny odpoczynek? Czy nie wykonuje wtedy 

niepotrzebnej pracy? 

 Czy idę na łatwiznę, marnuję swoje zdolności? 

 Czy utrzymuje głównie kontakty z tymi, którzy się nade mną litują, a nie z tymi, 

którzy ode mnie czegoś wymagają? 

 Czy przywiązuje zbytnią wagę do rzeczy materialnych, zaniedbując duchowe? 

 Czy oglądam pornograficzne filmy, czasopisma, strony internetowe? 

 Czy nie pobudzam swojej seksualności (m.in. samogwałt, pornografia, myśli 

nieczyste, nieczyste wirtualne znajomości przez internet)? 

 Czy namawiam innych do grzechów seksualnych? 

 Czy namawiałem innych do grzechu aborcji? Czy dopuściłam się grzechu aborcji? 

(Kościół w czasie misji świętej daje możliwość rozgrzeszania z tych grzechów) 

 Czy szanuje swoje zdrowie (papierosy, alkohol, narkotyki, komputer, 

przekraczanie przepisów drogowych i narażanie na utratę życia itp.)? 

 Czy jest we mnie egoizm i egocentryzm czyli patrzenie na świat przez pryzmat 

samego siebie? 

 Czy pytam się o zgodność podejmowanych przeze mnie decyzji z wolą Bożą? 

 Czy akceptuje samego siebie czy też trwam w postawie buntu przeciwko Panu 

Bogu, że jestem taki, a chciałbym być inny? 

 Czy nie jest tak, że dostrzegam jedynie swoje wady, upadki i porażki? 

 Czy potrafię cieszyć się z tego co mam? 

 Czy dbam o swoje ciało, zdrowie fizyczne (odpoczynek, sen, walka z nałogami)? 
 

ŻAL ZA GRZECHY 

Spójrz na Jezusa, na Jego krzyż (w kościele lub w domu - weź go do ręki). To także 

Twoje grzechy przyczyniły się do Jego męki. Powiedz Mu: "Jezu, przebacz! 

Jezu, żałuje! Chcę z Twoją pomocą kochać Ciebie i ludzi, moich braci 

i siostry. Zmiłuj się nad mną, nad tymi, których ja skrzywdziłem i 

tymi, którzy mnie skrzywdzili. Doprowadź nas wszystkich do Ciebie. 

Maryjo, Matko moja. Ucieczko grzesznych, módl się za mnie. Amen". 


