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SPOWIEDŹ 
jest prosta

Bóg niech będzie 
w twoim sercu, 
abyś skruszony 

w duchu wyznał 
swoje grzechy.

Wysławiajmy Pana, 
bo jest dobry.

I JA ODPUSZCZAM 
TOBIE GRZECHY

W IMIĘ OJCA I SYNA,
+ I DUCHA ŚWIĘTEGO.

...

Na wieki wieków. 
Amen.

Bo Jego miłosierdzie 
trwa na wieki.

 
 Amen.

Boże, bądź miłościw 
grzesznej duszy 

mojej.

+ W imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. 

Amen.

Niech będzie 
pochwalony 

Jezus Chrystus.

Pan odpuścił tobie 
grzechy. Idź w pokoju.

(powiedz kiedy - w przybliżeniu)

TY KAPŁAN
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Rozpocznij spowiedź 
znakiem krzyża:

Kapłan może zachęcić 
do dobrej spowiedzi 

tymi słowami:

Kapłan żegna cię 
i ci błogosławi:

Kapłan da ci jakąś radę 
i wyznaczy pokutę, 

np. odmówienie jakiejś 
modlitwy.

W formule rozgrzeszenia
 Jezus Chrystus 

przebacza ci grzechy:

Twoje grzechy zostały 
wybaczone, ciesz się 

z tego razem 
z kapłanem:

Przywitaj się z kapłanem:

Wyraź żal za twoje 
grzechy, mówiąc np.: 

Odpowiedz:

Odpowiedz:

Odprawiłem zadaną 
pokutę. Obraziłem 

Pana Boga następują-
cymi grzechami...       

Wyznaj szczerze swoje 
grzechy, rozpoczynając
od najbardziej poważnych.

Ostatnio u spowiedzi 
byłem… 

www.opusdei.pl

www.opusdeiwpolsce.pl

www.facebook.com/OpusDeiPL

• Czy zdaję sobie sprawę, że kłamanie niszczy moją duszę?
• Czy zawsze jestem szczery w spowiedzi? 
• Czy łatwo mówię o wadach innych osób? Czy ich krytykuję?

 Czy powtarzam plotki?
• Czy często porównuję się z innymi? Czy ulegam próżności 

uważając, że jestem lepszy od innych?
• Czy chowam w sercu urazy, pretensje czy nienawiść? 

Czy łatwo przebaczam?
• Czy często przerywam naukę i marnuję czas?
• Czy bywam leniwy przy wypełnianiu swoich obowiązków 

– nauki, zadań domowych itp.? Czy spóźniam się często 
do szkoły?

W ŚRODKU:RACHUNEK
SUMIENIAdla młodzieży

„
Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus 
jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Czło-
wieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grze-
chów” (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: 
„Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2, 5; Łk 7, 
48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autory-
tetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wyko-
nywali w Jego imieniu.
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CECHY dobrej
 SPOWIEDZI

Rachunek sumienia 
Powiedz: Boże mój, ja wierzę w Ciebie, ufam Ci i chcę Cię 
miłować. Ty jesteś Ojcem pełnym miłości i miłosierdzia. Ty 
znasz najlepiej moje życie. Zmiłuj się nade mną! 
Proś Ducha Świętego o światło, byś umiał spojrzeć na swoje 
życie w prawdzie. 

Żal za grzechy 
Spójrz na krzyż Jezusa. To także twoje grzechy stały się przy-
czyną Jego męki. 
Powiedz: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. 
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam 
bliźniemu.

Postanowienie poprawy 
Obok grzechów, było i jest w twoim życiu dobro. Pomyśl 
teraz, jak to dobro - do którego Bóg cię powołuje i uzdalnia 
swoją łaską - chcesz w dalszym życiu powiększyć i rozwinąć. 
Zapamiętaj radę kapłana, a łatwiej ci będzie to zrealizować. 

Wyznanie grzechów 
Bóg przebacza nam wszystko i zawsze. Spowiadasz się przed
samym Bogiem. Dlatego trzeba wyznać wszystkie grzechy 
ciężkie, które się pamięta. Bez tego spowiedź byłaby nie-
ważna. Kto kocha Boga wyznaje również grzechy lekkie, 
szczególnie te, które najbardziej obciążają jego sumienie. 

Zadośćuczynienie 
Tylko ten prawdziwie żałuje za grzechy, kto chce popełnione 
zło według swych możliwości naprawić. Staraj się odprawić 
pokutę jak najszybciej po spowiedzi.

RACHUNEK SUMIENIA
 dla młodzieży

Pytania, które pomogą ci prosić Boga o przebaczenie 
za konkretne rzeczy:

• Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Pan Bóg jest moim 
dobrym Ojcem, a ja jego dzieckiem? Że mnie kocha i dba 
o mnie, że dał mi życie, moją rodzinę i cały świat, który 
nas otacza?

• Czy łatwo się zniechęcam,  gdy coś mi nie wychodzi i mało 
liczę na pomoc Boga?

• Czy co niedzielę jestem na Mszy Św.? Czy spotykam się 
z Bogiem w codziennej modlitwie i w sakramentach? 
Czy przyjąłem Pana Jezusa w Komunii Św. będąc w stanie 
grzechu śmiertelnego?

• Czy dbam o dobrą relację z rodzicami, czy raczej zamykam 
się w swoim świecie? 

• Czy często staram się zrobić coś miłego dla mojego 
rodzeństwa? 

• Czy walczę z emocjami (np. z gniewem), które powodują, 
że źle traktuję innych?

• Czy traktuję nierówno moich przyjaciół? Czy gardzę nie-
którymi kolegami? Czy naśmiewam się z innych?

• Czy upieram się, by zawsze wyszło na moje? Czy umiem 
zmienić zdanie i przyznać, że poprzednio nie miałem racji?

• Czy szanuję moje rzeczy, żeby się nie niszczyły? Czy dbam 
o porządek w moim pokoju?

• Czy chętnie pożyczam swoje rzeczy, czy raczej szukam 
sposobu, by odmówić?

• Czy zabrałem komuś coś, co do mnie nie należy lub 
wyrządziłem jakąś szkodę?

• O czym myślę, gdy jestem sam: o innych, czy o sobie? 
Czy Pan Bóg jest zadowolony ze wszystkiego, o czym myślę?

• Czy proszę Matkę Bożą o czyste serce? Czy unikam nie-
przyzwoitych obrazów, zachowań, czynów i rozmów, wie-
dząc, że niszczą we mnie zdolność do prawdziwej miłości?

• Czy ulegam kaprysom w jedzeniu lub wykorzystaniu czasu?
• Czy zdarza mi się marnować czas? Czy za dużo gram na 

komputerze, konsoli lub telefonie?


