
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 praw-
dzie. 

Żal za grzechy 
Spójrz na krzyż Jezusa. To także twoje 
grzechy stały się przyczyną Jego męki. 
Powiedz: Ach żałuję za me złości, je-
dynie dla Twej miłości. Bądź miłościw 
mnie grzesznemu, dla Ciebie odpusz-
czam bliźniemu.

Postanowienie poprawy 
Obok grzechów, było i jest w twoim ży-
ciu 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 grze-
chy ciężkie, które się pamięta. Bez 
tego spowiedź byłaby nieważna.  Kto 
kocha Boga wyznaje również grzechy 
lekkie, szczególnie te, które najbar-
dziej obciążają jego sumienie. 

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



Kapłan może zachęcić do dobrej 
spowiedzi tymi słowami:
Bóg niech będzie w twoim sercu, 
abyś skruszony w duchu wyznał 
swoje grzechy.

Twoje grzechy zostały wybaczone, 
ciesz się z tego razem z kapłanem:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

W formule rozgrzeszenia Jezus Chrystus 
przebacza ci grzechy:
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY 
W IMIĘ OJCA I SYNA, † I DUCHA 
ŚWIĘTEGO.

Kapłan da ci jakąś radę i wyznaczy pokutę 
za grzechy, np. odmówienie jakiejś modlitwy.

Na wieki wieków. Amen.

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Odpowiedz: 
Amen.

Wyraź żal za twoje grzechy, mówiąc np.: 
Boże, bądź miłościw grzesznej 
duszy mojej.

Ostatnio u spowiedzi byłem…  

Odprawiłem zadaną pokutę. 
Obraziłem Pana Boga następującymi 
grzechami...       Wyznaj swoje grzechy, 
rozpoczynając od najbardziej poważnych.

Rozpocznij spowiedź znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen.

Przywitaj się z kapłanem:
Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus.

Formuła SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Kapłan żegna cię i ci błogosławi:
Pan odpuścił tobie grzechy. 
Idź w pokoju.

(w przybliżeniu)

TY KAPŁAN
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