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SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
 

 
 

Nie bój się. Ksiądz, który jest w konfesjonale, pomoże ci się dobrze wyspowiadać. Gdy zapuka lub da znać, że 
skończył poprzednią spowiedź, uklęknij przy konfesjonale i przywitaj księdza słowami: 
 
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS. 
 
Ksiądz ci odpowie: Na wieki wieków. Amen. 
 
Teraz przeżegnaj się: 
W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. 
 
Przedstaw się teraz spowiednikowi: 
JESTEM UCZNIEM (UCZENNICĄ) KLASY: ………., (możesz podać swój wiek: MAM … LAT) 
OSTATNI RAZ U SPOWIEDZI BYŁEM (BYŁAM): ………. 
 
POKUTĘ ZADANĄ ODPRAWIŁEM (ODPRAWIŁAM), 
GRZECHU CIĘŻKIEGO NA POPRZEDNIEJ SPOWIEDZI NIE ZAPOMNIAŁEM (ZAPOMNIAŁAM), 
ANI NIE ZATAIŁEM (ZATAIŁAM), 
 
OBRAZIŁEM (OBRAZIŁAM) PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI: 
 

Wymieniasz grzechy… 

 
Gdy skończysz, powiedz: 
WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE (KTÓRE PAMIĘTAM I NIE PAMIĘTAM) 
SERDECZNIE ŻAŁUJĘ, POSTANAWIAM SIĘ POPRAWIĆ I WIĘCEJ NIE GRZESZYĆ, A CIEBIE OJCZE 
DUCHOWNY PROSZĘ O POKUTĘ I KAPŁAŃSKIE ROZGRZESZENIE. 
 
Kapłan pouczy cię, zada pokutę, wezwie do żalu za grzechy i rozgrzeszy tymi słowami: 
Bóg, Ojciec miłosierdzia…  
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca  i Syna, i Ducha Świętego. 
 

W czasie, gdy kapłan odmawia modlitwę rozgrzeszenia, ty żałując za grzechy lekko bijesz się w piersi powtarzając 
cicho słowa: 
BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU (GRZESZNEJ) 

 
Kiedy kapłan kończy odmawiać modlitwę rozgrzeszenia, uczyni ręką nad tobą znak Krzyża świętego. 
Ty w tym czasie przeżegnaj się i odpowiedz: 
AMEN. 
 

◼◼◼◼◼ 
 
Potem z kapłanem uwielbisz dobroć Boga, który ci przebaczył.  
Kapłan powie: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. 
 
Odpowiedz: 
BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI. 
 
Kapłan powie: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 
 
Odpowiedz: 
BÓG ZAPŁAĆ, OJCU, ZA SPOWIEDŹ. 
 
Kapłan zapuka delikatnie w konfesjonał dając ci znak, że spowiedź dobiegła końca. 
 
Wstań, (jeśli taki jest zwyczaj w parafii ucałuj stułę kapłana), podejdź do ołtarza gdzie jest Bóg żywy, uklęknij 
(możesz w ławce) i podziękuj Mu za przebaczenie. Możesz odmówić z książeczki odpowiednią modlitwę po 
spowiedzi. 
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Dlaczego mamy się modlić?  

Sens i znaczenie modlitwy można zrozumieć jedynie w świetle wiary. Modlitwa nie ma nic wspólnego z zaklinaniem, 
przesądami, magią. Modlitwa to prawdziwa, wypływająca z osobistej relacji i więzi rozmowa człowieka z Bogiem. 
Modlitwa zakłada przyjęcie i świadomość obecności Boga i możliwości kontaktu z Nim. Modlitwa to przyjęcie czegoś 
nieprawdopodobnego, możliwości kontaktu z Bogiem wszechobecnym i wszechmogącym. Wielu z nas żyje w ciągłym 
pośpiechu i napięciu. Jak w takich warunkach spotkać się z Bogiem? Czy jest to możliwe w dzisiejszym świecie? Bóg 
jest blisko. On działa w świecie, który nas otacza. Czasem wystarczy chwila wyciszenia i skierowania myśli ku Niemu, 
by Go dostrzec. Wystarczy zamknąć oczy i wsłuchać się w Jego Słowo, by spojrzeć na swoje problemy w zupełnie nowy, 
inny sposób. Modlitwa to sposób na zwrócenie oczu ku wieczności pomiędzy zajęciami codziennego dnia. Pomaga 
dostrzec Boga, który jest blisko - jest z nami na drodze naszego życia. 

Modlitwie sprzyja wyciszenie, samotność. Jezus udawał się sam na miejsce pustynne, zanim rozpoczynał spotkania  
z ludźmi. W samotnej modlitwie, której wzór nam pozostawił Pan Jezus była rozmowa z Ojcem. Modlitwa nie powinna 
być zakłócana przez rozproszenie obecnością ludzi. Powinna być jakby zanurzeniem się w poczuciu Bożej obecności. 
Wzorem takiej skupionej modlitewnej postawy jest ewangeliczna Maria, która wsłuchuje się w słowa Jezusa, podczas 
gdy Marta krząta się koło posługiwania. Modlitewnemu spotkaniu towarzyszy szczególny klimat i język wzajemnej 
komunikacji. 
Modląc się doświadczamy bliskości Boga 

Najpierw jest klimat afirmacji i miłości. Pismo Święte przekazuje nam liczne zapewnienia o Bożej miłości wobec ludzi: 
„Wezwałem Cię po imieniu od samego początku, jesteś mój, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Ukształtowałem Cię 
już w łonie twojej matki, patrzę na ciebie z nieskończoną czułością i opiekuję się Tobą z troską większą niż matka. 
Policzyłem każdy włos na twojej głowie i prowadziłem Cię na każdej twojej drodze. Będę zawsze z Tobą gdziekolwiek 
pójdziesz. Będę się Tobą opiekował, zaspokoję Twoje potrzeby. Nie lękaj się, jestem z Tobą, jestem twoim Bogiem, 
umacniam Cię i ochraniam moją ręką”. Jezus swoim uczniom, także nam obiecuje największy dar - życie wieczne: 
„Powiadam wam, kto słucha słowa Mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz 
ze śmierci przeszedł do życia” (J 5,24). „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego 
miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,39). Trzeba zawsze pamiętać, że Bóg nas kocha  
i cierpliwie działa w nas, stara się nas prowadzić właściwą drogą i nigdy nas nie opuści. To tylko niewdzięczny człowiek 
może powiedzieć Bogu: nie, nie będę ci służył! 

W modlitewnym spotkaniu Bóg oczyszcza nasze myśli, uczucia, uwalnia od tego, co nas rani i dręczy, napawa nas 
otuchą. Modląc się przerywamy bezmyślną bieganinę, przedstawiamy Bogu nasze myśli i uczucia, radości  
i zmartwienia. Zatrzymując się i otwierając przed Bogiem swoje serce mamy szansę oczyszczenia i spokoju. Otwieramy 
się na Boga, gdy przerażeni, przygnębieni, zatroskani prosimy Go gorąco o spełnienie czegoś, co jest dla nas bardzo 
ważne, na czym nam bardzo zależy. I prosimy Go o ratunek, o ochronę, o zdrowie, pracę, egzamin, życie domowe -  
w naszych własnych problemach albo potrzebach naszych najbliższych. Otwieramy się na Boga, gdy radośni 
dziękujemy za otrzymane łaski, za spełnione nasze prośby i błagania, za pomoc i opiekę, za osiągnięcia i uratowanie od 
nieszczęścia. Albo gdy jeszcze oszołomieni Jego mądrością, potęgą, pięknem, wspaniałomyślnością, mówimy Mu słowa 
naszego uwielbienia. 

Stajemy przed Bogiem także, gdy pełni skruchy, pokory, żalu i gotowi do zadośćuczynienia przepraszamy Go, żeśmy 
od Niego odeszli, że życie nasze nie było zgodne z Jego wolą, żeśmy dopuścili się krzywdy przeciwko ludziom. Wtedy 
modlitwa jest również spojrzeniem na siebie Jego oczami, aktem rachunku sumienia. I tak modlitwy możemy podzielić 
na: uwielbienia, przeproszenia, dziękczynienia i prośby. Każda angażuje całego człowieka: jego uczucia i wolę, nie jest 
wyłącznie aktem intelektualnym. 

Modląc się otrzymujemy dary. Bóg w Piśmie Świętym jest Bogiem błogosławieństwa i tym, który obdarza nas życiem. 
Obiecuje: „Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię moje (…) proście a otrzymacie, 
aby radość wasza była pełna” (J 16,23-24). Ewangeliczny celnik, który prosi o miłosierdzie, wdowa, która prosi  
o sprawiedliwy wyrok, natrętny przyjaciel, który prosi o chleb w środku nocy, ojciec, który prosi o uzdrowienie syna, 
trędowaci, wdowa opłakująca syna, ślepy od urodzenia, celnik, cudzołożnica, każda z tych osób prosi z wiarą  
i zaufaniem w pomoc Jezusa i nie zostaje zawiedziona. 
Różne formy modlitwy 

Modlitwa ma rozmaite formy. Może być prywatna - osobista i publiczna - społeczna. Każda modlitwa chrześcijanina - 
nie tylko społeczna, ale nawet najbardziej prywatna - nie jest prywatna. Modlimy się do Ojca z Chrystusem - to Chrystus 
modli się z nami do swojego Ojca. Modlitwa wiąże się z poświęceniem czasu Panu Bogu, rytuały modlitwy, jej 
zewnętrzne obramowania stanowią pewną trudność. Bardzo szybko jednak przestają być ciężarem a stają się czasem 
wewnętrznej radości i pokoju serca. 

Modli się nie tylko nasza dusza, ale i nasze ciało. Klękając w pełnej czci adoracji, oddając pokłon wyrażamy nie tylko 
wewnętrznie, ale i zewnętrznie naszą cześć i miłość Bogu. Inną formą modlitwy społecznej jest liturgia. Słowo Boże 
dociera do nas przez czynności, takie jak: żegnanie się krzyżem świętym, przekazywanie sobie znaku pokoju, wstawanie 
na Ewangelię, klękanie na Podniesienie, wreszcie przez przyjęcie Komunii św. Słowo Boże dociera do nas tekstami 
Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, jak i kazaniem. Również wtedy, gdy je śpiewamy albo gdy słyszymy, 
jak są śpiewane. Doznanie rzeczywistości Bożej ogarnia nas całych. Każda nasza modlitwa przynosi uciszenie, 
uspokojenie przed Bogiem. Jest spojrzeniem pełnym zachwytu dla piękna, miłości, wszechmocy i mądrości Boga. 
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