
„
„

Chodzi w nim [w rachunku sumienia] nie tylko 
o rozpoznanie grzechów, ale także dzieła Boga 
w naszym codziennym doświadczeniu (...) 

 
(Franciszek, Christus vivit 282)

„
„

Rachunek sumienia. — Codzienna praca. 
— Buchalteria, której nigdy nie zaniedbuje ten, 
kto prowadzi jakiś interes. A czyż istnieje interes, 
który miałby większą wartość niż ‚‚interes” życia 
wiecznego? (św. Josemaría, Droga 235)
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CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA | co to jest?

Jest formą modlitwy, w której człowiek w obecności 
Boga i przy udziale łaski, rozważa nad własnym życiem. 
Jest rozmową z Bogiem: Jezu, jeśli jest we mnie coś, 
co Ci się nie podoba, powiedz mi to, bym razem z Tobą 
mógł to wykorzenić. (św. Josemaría, Kuźnia 108)

Jest odkrywaniem, jakie moje czyny, słowa, myśli 
czy zaniedbania, obraziły Boga. 
Jest spojrzeniem wstecz na miniony dzień, by Bogu 
podziękować, przeprosić Go i prosić Go o pomoc. 

„

„
Rachunek sumienia ma doniosły walor 
pedagogiczny: uczy on w sposób szczery patrzeć na 
własne życie, konfrontować je z prawdą Ewangelii 
i oceniać według kryteriów nie tylko ludzkich, ale 
zaczerpniętych z Bożego Objawienia. Konfrontacja 
z przykazaniami, z błogosławieństwami, a przede 
wszystkim z przykazaniem miłości jest pierwszą   

       wielką «szkołą pokuty». 

(Benedykt XVI)

„
„

Rób rachunek sumienia z “dziką” szczerością, 
czyli z odwagą: taką samą, z jaką patrzysz w lustro, 
żeby sprawdzić, gdzie się skaleczyłeś czy ubrudzi-
łeś albo gdzie są twoje braki, które musisz usunąć.

(św. Josemaría, Bruzda 148)

„

„

Stań w obecności Boga 
i uznaj Jego wielkość 

a swoją małość. 
“Panie, jeśli chcesz możesz 

mnie oczyścić”. Poproś Ducha Świętego 
o światło. Wezwij swego 
Anioła Stróża, by pomógł 
ci rozpoznać twoje cnoty 
i wady. 

Jeśli masz zwyczaj robienia 
codziennych postanowień, 

sprawdź czy wypełniłeś 
te z dnia poprzedniego. Zadaj sobie pytania 

ze swojego rachunku 
sumienia.

Podziękuj Bogu za te
chwile, w których 
odpowiedziałeś na Jego 
łaski. 

Przeproś Boga za grzechy 
i zaniedbania. 

Wyraź skruchę.

Postanów coś na kolejny 
dzień, na przykład: 

• Nie ulegać danej pokusie

• Walczyć z konkretną wadą

• Praktykować wybraną cnotę

• Wykorzystywać każdą 
okazję, by pełnić Wolę Bożą

Poproś Boga o siły i łaski, 
potrzebne, by dobrze 
przeżyć kolejny dzień.

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA | krok po kroku

Kończ zawsze rachunek sumienia aktem 
Miłości — żalu z Miłości — za ciebie, 
za wszystkie ludzkie grzechy... — I rozważaj 
ojcowską troskę Boga, który usunął przeszkody, 
abyś się nie potknął.

(św. Josemaría, Droga 246)

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA | owoce

Poznajesz prawdę o sobie. 
Postępujesz na drodze ku szczęściu wiecznemu.
Widzisz punkty, które wymagają jeszcze poprawy 
i dostajesz od Boga siły potrzebne do tej walki.
Przygotowujesz się godnie do sakramentu Spowiedzi.
Wzrastasz w miłości do Boga.
Masz więcej wyrozumiałości dla innych widząc, 
jak wiele wysiłku kosztuje własna praca nad sobą.



lub:

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA | FAQ

- Dlaczego robimy rachunek sumienia?

Z potrzeby serca, jest to wynik miłości i wrażliwości 
duszy. Robimy go po to, by naprostowywać swoje życie 
i prosić Boga o wybaczenie, by poznać lepiej prawdę 
o sobie i spojrzeć na siebie oczami Boga. 

- Dlaczego w czasie rachunku sumienia możemy 
  poznać prawdę o sobie?

Dlatego, że zawsze przeprowadza się go w obecności 
Boga Ojca, który patrzy na człowieka z nieskończoną 
miłością, z Jezusem, który jest wzorem naszego życia
i z Duchem Świętym, który uświęca nas i daje nam  
światło do odkrycia tego, w czym mamy się poprawić. 

- Jaki moment jest najwłaściwszy? 

Zazwyczaj – wieczorem przed pójściem spać, 
ale o postanowieniach z dnia poprzedniego warto też 
przypomnieć sobie rano i w ciągu dnia.

- Jak długo to trwa?
 
Rachunek sumienia to kwestia kilku minut dziennie, 
owoce jakie przynosi warte są tej inwestycji.

- Jak się to robi?

Jest wiele metod (obok podajemy kilka przykładów). 
Warto osobiście wybrać jedną z nich lub stworzyć 
własną. Metody te mogą być różne w zależności 
od etapu naszego życia.

• Co zrobiłem dobrze? 
• Co zrobiłem źle? 
• Co mogłem zrobić lepiej?

• Jakie były moje myśli i reakcje? 
• Czy traktowałem z miłością każdą osobę? 
• Czy wkładałem odpowiedni wysiłek w moją pracę 
   i ofiarowałem go Bogu?

• Czy modliłem się w skupieniu?
• Czy odmówiłem sobie czegoś z miłości do Boga? 
• Czy ofiarowałem przeciwności dnia codziennego? 
• Czy w każdej chwili robiłem to, co należy? 
• Czy ofiarowałem Bogu moją pracę i inne zajęcia?  
• Co zrobiłem dla zbawienia dusz? 
• Czy modliłem się i umartwiałem w ich intencji? 
• Czy swoim życiem świadczyłem o Bogu? 

Można też przeegzaminować sumienie 
pod kątem wybranych sfer, np.:

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA | metody

Codzienny rachunek sumienia polega na postawie-
niu się w obecności Bożej i prześledzeniu całego 
swego dnia. Dobrze jest sporządzić własną, sper-
sanalizowaną listę pytań. Oto kilka przykładów: 

relacja z Bogiem
• Czy pamiętałem o Bogu? 
• Czy modliłem się w skupieniu?

rodzina i inni ludzie
• Czy służyłem innym?
• Czy modliłem się za moich najbliższych? 

praca
• Czy dobrze wykorzystywałem czas? 
• Czy walczyłem z perfekcjonizmem? 
• Czy ofiarowałem Bogu swoją pracę? 

panowanie nad sobą
• Czy dałem się ponieść emocjom, uczuciom, popędom? 
• Czy zabrakło mi umiarkowania?

apostolstwo osobiste
• Czy modliłem się za Kościół i za papieża? 
• Czy swoim życiem i przykładem świadczyłem o Bogu? 
• Czy przekazuję wiarę moim dzieciom?

„

„
Codziennie odkrywam w sobie nowe rzeczy — 
powiadasz mi... I odpowiadam: Teraz zaczynasz 
poznawać samego siebie. Kiedy się kocha praw-
dziwie..., zawsze odkrywa się wiele szczegółów, 
w których można kochać jeszcze bardziej. 

(św. Josemaría, Bruzda 420)

„

„

O czym myślisz... O sobie, czy o chwale Bożej? 
O sobie, czy o innych? O sobie, o swoich rzeczach, 
o swoich drobiazgach, o swych nędzach, o swych 
przejawach pychy, o swojej zmysłowości? 
O czym myślisz? 

Pomyśl, a później pozwól, aby serce zadziałało na 
woli i rozumie. 

(św. Josemaría)

Szczegółowy rachunek sumienia
Proś o światło. — Proś usilnie, aż znajdziesz przyczynę 
i będziesz mógł użyć broni zaczepnej, jaką jest 
rachunek szczegółowy.  

(św. Josemaría, Droga 240)

Jego celem jest wzrost duszy w jednej z cnót 
lub wykorzenienie danej wady poprzez wysiłek, 
by osiągnąć cnotę jej przeciwną. 
Prosząc Boga o pomoc i kierownika duchowego 
o radę ustala się odpowiedni punkt walki duchowej 
- adekwatnie do obecnej sytuacji danej duszy. 
Koncentruje się na jednym punkcie, w którym 
dusza chce się poprawić.
Wyznaczając punkt walki dobiera się odpowiednie 
środki do osiągnięcia celu.
Przeprowadza się go kilka razy w ciągu dnia.

lub:


