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37. Szczera spowiedź 

Chrystus Zmartwychwstał. 

Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja. 

 

1. Tę katechezę rozpoczynamy modlitwą słowami Aktu miłości, aby „przytulić się do Boga”, 

który chce nam przebaczać grzechy. 

 

2. Podczas tej lekcji poznamy kolejny warunek dobrej spowiedzi. Jest nim: szczera 

spowiedź. 

 

 

 

3. Wróćmy na moment do fragmentu Ewangelii o synu marnotrawnym: 

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A 

syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko 

najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój 

syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. (Łk 15,20-24). 

 

4. Syn marnotrawny, kiedy przyszedł do Ojca szczerze przyznał się do swoich błędów, 

wyznał je wszystkie, a Ojciec bez zwlekania obdarzył go na nowo królewską godnością. 

Znakiem tego jest ofiarowanie mu nowej szaty, pierścienia na palec, sandałów na nogi i 

przygotowanie uczty. 

 

5. Zobaczcie na obrazek obok. Przedstawia on 

konfesjonał, w którym Pan Jezus działa i jest 

ukryty w osobie kapłana. W ten sposób Pan 

Jezus przebacza ludziom grzechy.  

 

6. Szczera spowiedź to ostatni krok w dojściu do 

konfesjonału. Warto pamiętać, aby szczególnie 

przed pierwszą spowiedzią świętą przeprosić 

najbliższe nam osoby (rodziców, brata, siostrę) 

za ewentualne wyrządzone im zło. Pamiętajcie 

o tym, kiedy przyjdzie moment Waszej 

pierwszej spowiedzi świętej. 
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7. Przejdziemy teraz do omówienia poszczególnych momentów przy spowiedzi, a na 

zakończenie proszę, abyście  rozwiązali zadanie 1 z zeszytu ćwiczeń.  

Cztery kwestie są bezpośrednio związane ze spowiedzią: 

– Czekając w kolejce do spowiedzi 
Czekając w kolejce do spowiedzi stoimy w pewnej odległości po to, aby nie słyszeć 

grzechów innej osoby. Grzechy są tajemnicą i nie wolno ich podsłuchiwać. To co dzieje się w 

czasie spowiedzi nazywamy „tajemnicą spowiedzi”. Ta tajemnica obowiązuje kapłana, który 

nigdy nie powie nikomu o naszych grzechach. 

Kiedy stoimy w kolejce do konfesjonału musimy pamiętać, aby zachowywać się cicho i 

nie rozmawiać. Ważne jest, aby w tym czasie modlić się do Ducha Świętego, Anioła Stróża i 

Matki Bożej o dobrą spowiedź, aby byli przy nas i nam pomagali. Warto również pomodlić 

się o światło Ducha Świętego dla księdza, który będzie nas spowiadał. Jeżeli zdarzyłoby się, 

że przez przypadek usłyszymy czyjeś grzechy, również nas obowiązuje tajemnica i nikomu 

nie możemy ich powiedzieć – w końcu my też nie chcielibyśmy, by ktoś, kto usłyszałby nasze 

grzechy, rozpowiadał o nich. 

– Spowiadając się 
Przystępując do konfesjonału, aby rozpocząć spowiedź powinniśmy naszą twarz 

przysunąć do kratek i szeptem wypowiadać swoje grzechy księdzu, który zastępuje Pana 

Jezusa. Pan Jezus zna nasze grzechy, ale pragnie, aby człowiek przyznał się do nich i wtedy 

natychmiast mu je przebacza. Podobnie było z synem marnotrawnym: gdy przyszedł do ojca, 

powiedział „zgrzeszyłem” i wtedy ojciec mu wybaczył. Z kapłanem rozmawiamy szeptem i 

zawsze szczerze, nigdy nie kłamiemy kapłana lub omijamy prawdę, gdyż wtedy spowiedź 

będzie nieważna i na dodatek popełniamy bardzo ciężki grzech świętokradztwa. Po takiej 

spowiedzi nie możemy przystąpić do Komunii Świętej! 

 

Proszę rozwiążcie teraz ćwiczenie 2 i 3. Gdyby się nie udało, rozwiązanie ćwiczenia 2 

znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik A), a przykładowe rozwiązanie 

ćwiczenia 3 w  materiałach pomocniczych (załącznik B). 

– Udzielenie rozgrzeszenia  
Przeczytajcie teraz formułę rozgrzeszenia (załącznik C). Moment rozgrzeszenia to 

chwila, kiedy Pan Jezus przebacza nam grzechy. Gdy kapłan wypowiada słowa: „Ja 

odpuszczam tobie grzechy” na serce człowieka spada mała kropelka krwi Pana Jezusa i serce 

staje się piękne i czyste jak brylant tak, że całe niebo się nim zachwyca, a Pan Jezus może 

przeglądać się w nim jak w lusterku. W trakcie udzielania rozgrzeszenia możemy jeszcze raz 

przeprosić za popełnione grzechy lub dziękować za przebaczającą miłość Boga Ojca. 

Czasami po otrzymaniu rozgrzeszenia kapłan wypowiada fragment psalmu 118: Wysławiajmy 

Pana, bo jest dobry odpowiadamy: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Na zakończenie 

spowiedzi możemy podziękować księdzu słowami: Bóg zapłać. Warto zwrócić uwagę na trud, 

jaki ksiądz podejmuje spowiadając ludzi. Kapłan w konfesjonale cały czas wsłuchuje się w 

grzechy ludzi, widzi całą nędzę ludzi. Oczywiście może doświadczać również radości z tego, 

ilu ludzi powraca do Pana Boga. 

– Całowanie stuły 
W chwili rozgrzeszenia Pan Jezus daje nam radość z przebaczenia grzechów i człowiek 

ma ochotę skakać, bo taki jest szczęśliwy. Jest zwyczaj, że odchodząc od konfesjonału 

możemy ucałować stułę. To tak jakbyśmy całowali samego Pana Jezusa za Jego miłość i 

przebaczenie nam grzechów. Po ucałowaniu stuły odchodzimy od konfesjonału w pobliże 

ołtarza lub inne dogodne miejsce w kościele, aby podziękować Panu Bogu za przebaczenie 
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grzechów oraz odmówić zadaną przez kapłana pokutę (na temat pokuty będzie następna 

lekcja). 

 

8. Teraz macie czas na rozwiązanie ćwiczenia 1. Podpowiedź rozwiązania znajdziecie w 

materiałach pomocniczych (załącznik D). 

 

9. Proszę rozwiążcie ćwiczenie 4 – łamigłówka z ukrytym zdaniem. Jeśli się nie uda 

rozwiązanie znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik E). 

 

10. Podziękujmy Panu Jezusowi (każdy własnymi słowami) za sakrament pokuty, do którego 

już wkrótce będziecie mogli przystąpić. 

 

PROSZĘ PRZYPOMNIJCIE SOBIE FORMUŁĘ SPOWIEDZI ŚW. 
(KATECHEZY 32!!!) 

 

11. Na zakończenie naszego spotkania jako modlitwę odmówcie wersety z psalmu 118 

(załącznik F). 
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Materiały pomocnicze: 

A. Rozwiązanie ćwiczenia 2 
SZCZEROŚĆ 

 

B. Rozwiązanie ćwiczenia 3 
Np.: Spowiedź jest szczera, to znaczy…, gdy nie zataimy żadnego grzechu, gdy przy 

grzechach ciężkich wypowiadamy ilość popełnionych grzechów oraz gdy szczerze 

odpowiadamy na pytania kapłana. 

 

C. Formuła rozgrzeszenia 

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą 

Przez śmierć i zmartwychwstanie Syna 

I zesłał Ducha Świętego na odpuszczenia grzechów, 

I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 

D. Rozwiązanie ćwiczenia 1 
Podkreślamy zdania: 2, 4, 5, 7, 9. 

 

E. Rozwiązanie ćwiczenia 4 
Kapłan w konfesjonale pomaga człowiekowi swoją radą i modlitwą. Jest narzędziem w rękach 

Bożych i mostem łączącym człowieka z Bogiem. 

 

F. Fragment Psalmu 118,1-2.28-29 

Alleluja. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo łaska Jego trwa na wieki. 

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: 

Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. 

Wysławiajcie Pana, bo dobry; 

bo łaska Jego na wieki. 


