
1 

34. Rachunek sumienia 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus 
 

 
1. Dzisiejszą katechezę rozpocznijmy od modlitwy Ojcze nasz. 

 

2. Na ostatniej lekcji poznaliśmy warunki dobrej spowiedzi  i zaczęliśmy rysować plakat: „Moja droga 
do Boga”. Przypomnijmy je sobie: 

1. Rachunek sumienia 

2. Żal za grzechy 
3. Mocne postanowienie poprawy 

4. Szczera spowiedź 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

Te warunki są takimi krokami na drodze powrotu do Boga przez sakrament pokuty. 
 

3. Dziś zrobimy pierwszy krok w naszej drodze do Boga. Przyjrzymy się bardziej szczegółowo 

pierwszemu warunkowi dobrej spowiedzi. 

 

 
Wróćmy zatem na moment do postaci syna marnotrawnego, który przymierając głodem zastanowił 

się. Oto fragment Ewangelii, która o tym mówi: 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja 

tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników’”. (Łk 15,17-19) 

Syn marnotrawny, pasąc świnie (było to najgorsze zajęcie, jakie mógł otrzymać), zastanowił się nad 
swoim postępowaniem i ocenił je jako złe. 

 

 

 
Podobnie my czynimy przed przystąpieniem do spowiedzi. Musimy zastanowić się nad naszym 

postępowaniem – co dobrego uczyniłem i jakie grzechy popełniłem. 

 
 

4. Zastanówcie się teraz przez chwilę nad słowami RACHUNEK oraz SUMIENIE. Jakie macie 

skojarzenia z tymi słowami? Ja podam kilka swoich skojarzeń, a każdy z Was może dopisać swoje.  
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Czyniąc rachunek sumienia, przypominamy sobie swoje grzechy. Przy pierwszej spowiedzi należy 

przypomnieć sobie wszystkie grzechy, a przy następnych te, które się popełniło od ostatniej ważnej 

spowiedzi. 
 

5. Proszę wykonajcie teraz zadanie 1 z zeszytu ćwiczeń.  Odpowiednio dopasujcie kostki domina i 

odczytajcie wyjaśnienie, co to jest rachunek sumienia. Mam nadzieję, że się Wam uda. Jeśli jest 

trudno odpowiedź znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik A). 
 

6. Teraz omówimy sobie praktyczne wykonanie rachunku sumienia, czyli: Jak dobrze zrobić rachunek 

sumienia? W trakcie czytania, proszę, abyście uzupełniali ćwiczenie 2, polegające na ułożeniu we 
właściwej kolejności poszczególnych etapów rachunku sumienia. 

 

7. Kiedy przystępujemy do zrobienia rachunku sumienia powinniśmy go zacząć od modlitwy. 
1. Zwrócenia się do Pana Boga, abyśmy dobrze przeżyli z Nim spotkanie w sakramencie 

spowiedzi. Dobrze jest pomodlić się do Ducha Świętego. On jest „specjalistą” od 

przypominania grzechów. W materiałach pomocniczych znajdziecie krótką modlitwę do Ducha 

Świętego (załącznik B). 
2. Przechodzimy do najważniejszej części rachunku sumienia – zastanawiamy się, czy 

przekroczyliśmy przykazania Boże i kościelne. W materiałach pomocniczych (załącznik C) 

umieściłem przykładowy rachunek sumienia, który znajdziecie również w książeczce do 
nabożeństwa. Popatrzcie także na „listę grzechów” w materiałach pomocniczych (załącznik D). 

Pomoże nam to w nazwaniu grzechów, bo często, choć wiemy, że obraziliśmy Pana Boga nie 

umiemy tego nazwać „po imieniu”. Nie uczymy się tych grzechów na pamięć, ale ich nazwy 
mają pomóc nam w zrobieniu rachunku sumienia. 

3. Ważnym krokiem w rachunku sumienia jest przypomnienie sobie ile razy popełniliśmy grzech 

ciężki. 

4. Warto także zastanowić się, który z grzechów popełnialiśmy najczęściej. 
5. Pod koniec rachunku sumienia przypominamy sobie, co dobrego uczyniliśmy i dziękujemy za 

to dobro Panu Bogu. 

6. Na zakończenie rachunku sumienia prosimy Pana Boga o dobrą i szczerą spowiedź. 

Udało się uzupełnić ćwiczenie 2? Jeśli potrzebujesz pomocy znajdziesz ją w materiałach 

pomocniczych (załącznik E). 

 

8. Obok widzicie czerwone serduszko. W ciszy przeczytajcie 

„listę grzechów” (załącznik D) i jeżeli któryś z grzechów 

przydarzył Ci się  zaznacz na serduszku czarną plamę. Zrób to 
sam w ciszy. Nikomu nic nie mów, która plama, za który 

grzech!!! 

 
 

 

 
 

RACHUNEK SUMIENIE  

Rozliczenie 

Zapłata 

Dług 

Wynagrodzenie 

Liczenie 

Koszty   

Dobro  

Odróżnianie 

Głos Boga 

Serce 

Prawda 

Poznanie 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 
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9. Jakie serduszka są teraz? Podobają się Wam? Gdy klękamy u kratek konfesjonału i wyznajemy 

nasze grzechy Pan Bóg oczyszcza nasze serce z grzechów. W sakramencie pokuty człowiek daje Panu 
Jezusowi swoje brudne serce, a On oddaje mu oczyszczone i ozdobione łaską uświęcającą. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

10. Na zakończenie wykonajcie ćwiczenie 3. Polega ono na nazywaniu grzechów. W materiałach 
pomocniczych (załącznik F) znajdziecie podpowiedzi. 

 

11. Pamiętajcie, że każdego, przy wieczornej modlitwie warto zrobić sobie krótki rachunek sumienia i 
przeprosić Pana Boga za popełnione w ciągu dnia grzechy. 

 

12. Kończymy naszą katechezę odmawiając Akt żalu, aby przeprosić Pana Boga za popełnione 

grzechy. 
 

Szczęść Boże  
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Materiały pomocnicze: 

A. Rozwiązanie zadania 1 
Rachunek sumienia jest modlitwą, w której stajemy w prawdzie przed Bogiem. Pomaga nam 

dostrzec zarówno zło, jak i dobro w naszym życiu oraz powrócić do kochającego Boga Ojca. 

 

B. Modlitwa do Ducha Świętego 
Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, 

bym poznał moje grzechy. 

Wzbudź w moim sercu żal 
i spraw, bym szczerze dążył do poprawy. 

 

C. Rachunek sumienia (według przykazania miłości Boga i bliźniego) 
Przypomnij sobie, co dobrego wydarzyło się w twoim życiu od ostatniej spowiedzi. Czy były 

jakieś spotkania, uroczystości, wyjazdy, które zapamiętałeś? Czy w tym czasie dzięki tobie komuś 

było lepiej, czy udało ci się komuś sprawić radość? Podziękuj za to Panu Bogu. 

Podziękuj Panu Bogu za to, że jest twoim kochającym Ojcem. Zastanów się: 

 Czy myślisz o Nim? Czy mówisz Mu, że Go kochasz? Czy ufasz Mu, że troszczy się o ciebie? 

 Czy modlisz się codziennie? Czy w modlitwie pamiętasz o swoich bliskich? 
 Czy na Mszy świętej starasz się skupić, słuchasz czytań i Ewangelii i nie przeszkadzasz 

innym? 

 Czy imię Boże wypowiadasz z szacunkiem? 

Podziękuj dobremu Bogu za swoich rodziców i dziadków. Zastanów się: 

 Czy z twojego zachowania mogą poznać, że ich kochasz? 

 Czy słuchasz tego, co ci radzą? 
 Czy jesteś dla nich życzliwy? 

 Czy nie zasmucasz ich swoim zachowaniem - marudzeniem, uporem lub złością? 

 Czy im chętnie pomagasz? 

Podziękuj Panu Bogu za swoje rodzeństwo. Zastanów się: 

 Czy jesteś dla rodzeństwa dobry? 
 Czy pomagasz rodzeństwu? 

 Czy chcesz mieć wszystko, co najlepsze dla siebie? 

 Czy przepraszasz rodzeństwo i czy umiesz przebaczyć, jak się pokłócicie? 

Podziękuj Bogu za przyjaciół, koleżanki i kolegów. Zastanów się: 

 Czy dobrze o nich myślisz? 

 Czy nie obgadujesz ich? Nie wyśmiewasz? Nie robisz im na złość? 
 Czy cieszysz się z ich sukcesów, czy im nie zazdrościsz? 

 Czy umiesz się z nimi dzielić tym, co masz? 

 Czy stajesz w obronie słabszych? 

Podziękuj Bogu za siebie, za wszystko, czym Bóg cię obdarzył - zdrowie, rozsądek, 

zdolności. Pomyśl: 

 Czy dbasz o swoje zdrowie? 
 Czy można na tobie polegać? Czy dotrzymujesz słowa? 

 Czy jesteś prawdomówny? 

 Czy nie przeklinasz? 
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 Czy dobrze wykorzystujesz czas, który Bóg ci daje - nie jesteś leniwy, nie marnujesz czasu 

przed telewizorem i komputerem? 
 Czy oglądasz rzeczy (filmy) dobre dla ciebie? 

 Czy wypełniasz swoje domowe i szkolne obowiązki? 

D. Lista grzechów 

Nie odmawiałem pacierza. 

Byle jak wykonywałem znak krzyża. 

Wymawiałem Imię Boże bez szacunku. 

Opuszczałem Mszę św. w niedzielę z lenistwa. 
Źle zachowywałem się w kościele. 

Nie słuchałem rodziców. 

Krzyczałem na rodziców, brzydko odpowiadałem. 

Nie słuchałem nauczycieli. 
Przeszkadzałem na lekcjach. 

Nie szanowałem osób starszych. 

Piłem alkohol lub paliłem papierosy. 
Gniewałem się na innych. 

Dawałem zły przykład. 

Dokuczałem rodzeństwu lub kolegom, biłem, przezywałem, przechwalałem się. 
Bawiłem się w niebezpieczne zabawy. 

Męczyłem zwierzęta. 

Oglądałem nieskromne filmy lub zdjęcia. 

Myślałem o nieskromnych rzeczach. 
Podglądałem innych. 

Kradłem (podać o jaką rzecz chodzi). 

Niszczyłem rzeczy cudze lub wspólne. 
Byłem leniwy. 

Nie wypełniałem swoich obowiązków. 

Kłamałem. 
Mówiłem źle o innych. 

Mówiłem brzydkie słowa. 

Wywyższałem się. 

Zazdrościłem. 
Nie chciałem dzielić się z innymi tym, co było moje. 

 
E. Rozwiązanie ćwiczenia 2 

1. Modlitwy do Ducha Świętego. 

2. Zastanawiamy się, czy popełniliśmy grzechy ciężkie, jeśli tak, to ile razy. 

3. Zastanawiamy się, który grzech najczęściej popełniamy. 

4. Przypomnienie, co dobrego uczyniliśmy i podziękowanie za to Panu Bogu. 
5. Prosimy o dobrą i szczerą spowiedź. 

 

F. Które przykazanie przekroczyły dzieci 
– Asia złości się i krzyczy, jak mama prosi o pomoc w posprzątaniu pokoju. 4 

– Ania często przed snem włącza telewizor i ogląda bajki. 1 
– Renatka wymyśliła, śmiała się i rozgłaszała innym, że Hania nie potrafi skakać na skakance. 8 

– Krzyś śmiał się z kolegi, który żegnał się, gdy przechodził obok kościoła. 2 

– Damian opowiadał kolegom o filmach i czasopismach dla dorosłych. 6 
– Kamil pobił swego najlepszego kolegę, gdy zobaczył, że on dostał od rodziców nowy rower. 5 

– Andrzej w niedzielę wyjeżdża najczęściej w góry lub chodzi do supermarketu. 3 

– Kasia w zimie nigdy nie ubiera szalika i czapki, i namawia inne koleżanki, aby ją naśladowały. 5 

– Adaś niedawno sprzedał zabawkę kolegi, którą znalazł na korytarzu w szkole. 7 
– Kiedy rodziców nie było w domu, Wojtek późnym wieczorem oglądał filmy dla dorosłych. 6 
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