
Fot. Farmer Jan. Stuła. W: 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Stole_01.JPG&filetimesta
mp=20070806234859 [18.11.2012r.]



Fot. Alexandre Eggert. W: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rezando.jpg?usel
ang=de [18.11.2012r.]

- jest spotkaniem człowieka z 

miłosiernym Bogiem i polega 

na osobistym wyznaniu 

grzechów spowiednikowi, który 

przez posługę Kościoła udziela 

rozgrzeszenia.

„ Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20, 22-23). 

W Nowym Testamencie



Fot. Hardscarf. Исповедь. W: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%98%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D1%
80%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.jpg?uselang
=de [18.11.2012r.]

1. Rachunek sumienia,

2. Żal za grzechy,

3. Mocne postanowienie 

poprawy,

4. Spowiedź szczera,

5. Zadośćuczynienie 

Panu Bogu i bliźniemu.



2012 Microsoft Corporation. W: 
http://office.microsoft.com/pl-
pl/images/results.aspx?qu=modlitwa&ex=1
#ai:MP900178883| [18.11.2012r.]

• czyli przyznanie się przed 

Bogiem i samym sobą do winy a 

następnie przypomnienie sobie 

grzechów

Wielu świętych praktykowało i 

zachęcało do codziennego 

rachunku sumienia. Dzięki 

niemu człowiek ma szansę 

codziennie rzucać wyzwanie 

swoim słabościom i 

podejmować drobne, konkretne 

postanowienia.



.

2012 Microsoft Corporation. W: http://office.microsoft.com/pl-
pl/images/results.aspx?qu=smutek&ex=1#ai:MP900401567| [18.11.2012r.]

Rodzaje żalu: 

•Żal doskonały wypływa 

z miłości do Boga, 

którego obraziliśmy a 

który tak bardzo nas 

kocha. 

•Żal niedoskonały, 

wystarczający jednak do 

ważności spowiedzi, 

wypływa ze strachu 

przed karą Bożą

- czyli odczuwany ból duszy z 

powodu grzechu …



• czyli podjęcie decyzji 

o nie grzeszeniu. Musi 

to być realny program 

zmiany życia, 

konkretny i 

uwzględniający sytuację 

danego człowieka

Fot. Alexandre Eggert. W: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mulher_com_ter%C3%A7o_no

_confession%C3%A1rio.jpg?uselang=de [19.11.2012r.]



,

• czyli szczere wyznanie 
kapłanowi, a przez to 

samemu Bogu, wszystkich 
grzechów, przynajmniej 

ciężkich.

Fot. Petr Adam Dohnálek. W: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecclesia_Archic

athedralis_Sanctissimi_Nominis_Mariae_(Minscum)_00

2.jpg?uselang=de [19.11.2012r.]

Jeżeli masz odwagę grzeszyć, 

to miej odwagę przyznać się do 

wszystkich grzechów, w 

sakramencie pojednania za 

pośrednictwem kapłana w celu 

otrzymania rozgrzeszenia.



, ,

,

• jest odpowiedzią 
człowieka na dar 
przebaczenia. 
Dokonuje się ono 
przez pokutę zadaną 
przez spowiednika, 
czyli naprawienie 
wyrządzonej szkody

modlitwa

jałmużna post



• Dobrze przeżyta spowiedź prowadzi do:

• pojednania z Bogiem;

• pojednania z Kościołem (ludźmi); 

• darowania kary wiecznej 

spowodowanej przez    grzechy 

śmiertelne; 

• darowania, przynajmniej 

częściowego, kar doczesnych, 

będących skutkiem grzechu; 

• spokoju sumienia i wewnętrznej 

radości;

• wzrostu sił duchowych do walki z 

pokusami;

2012 Microsoft Corporation. W: 

http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=jezus&ex=1&origin=FX01013

2103#ai:MP900423695| [19.11.2012r.]



Albert Chmielowski. Ecce Homo. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:ChmielowskiAdam.188

1.EcceHomo.jpg&filetimestamp=20050825194639 [19.11.2012r.]

Jeżeli świadomie i dobrowolnie 

zatajamy nasze grzechy ciężkie 

narażamy się na spowiedź 

świętokradzką.

• grzesznik i jego grzechy -zbyt długa 
przerwa w przystępowaniu do sakramentu 
pokuty i pojednania, powierzchowny 
rachunek sumienia, lekceważenie okazji 
do grzechu i pobłażliwość w 
powtarzaniu niektórych grzechów –
prowadzą do : 

• osłabienia wiary w Boga, 
• braku poczucia grzechu, 
• deformacji ludzkiego sumienia



,
,

Zuchwała ufność w miłosierdzie Boże
Zwątpienie w miłosierdzie Boże

Fot. Saperaud. W: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MoonHaloDonnellyMillsWA_2005_SeanMcClean.jpg&filetimestamp=20050730193828 [19.11.2012r.]

„Zaprawdę, powiadam wam:
wszystkie grzechy i
bluźnierstwa, których by
się ludzie dopuścili, będą
im odpuszczone. Kto by
jednak zbluźnił przeciw
Duchowi Świętemu, nigdy
nie otrzyma odpuszczenia,
lecz winien jest grzechu
wiecznego”.

(Mk 3,28-29).



,

czyli stoisz na bardzo 
wysokiej, stromej górze… 

odczuwasz lęk …Kiedy 
spoglądasz w dół – boisz 
się zjechać … Jednak, gdy 
zjedziesz raz, a potem 

drugi raz i trzeci raz … 
udaje ci się i nabierasz 
wprawy! Jedziesz znów! 
Wywracasz się! … ale 

wiesz, że można…

POWSTAĆ! …POZBIERAĆ SIĘ! 
…UPADEK CIĘ NIE ZNIECHĘCA 2012 Microsoft Corporation. W: http://office.microsoft.com/pl-

pl/images/results.aspx?qu=rado%C5%9B%C4%87&ex=1#ai:

MP900430526| [19.11.2012r.]


