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O SPOWIEDZI ŚW. CZ.1
(CZ.2 ZNAJDUJE SIĘ W GABLOCIE FZŚ W KAPLICY ADORACJI)
1. Znaczenie sakramentu pokuty.
Sakrament pokuty z ustanowienia Jezusa Chrystusa konieczny jest do zbawienia każdemu, który po chrzcie św. zgrzeszył
ciężko. Wprawdzie akt żalu doskonałego gładzi grzechy ciężkie i poza sakramentem, jednak w tym akcie musi się zawierać,
choćby domyślnie, pragnienie spowiedzi. Chrystus bowiem ustanowił, że grzechy ciężkie muszą być poddane «władzy
kluczy» Kościoła. Pan Jezus przez sakrament pokuty ułatwił nam odpuszczenie grzechów, gdyż w tym sakramencie
możemy dla zasług Jezusa otrzymać odpuszczenie grzechów ciężkich nawet i dla żalu niedoskonałego.
2. Owoce sakramentu pokuty.
1” Sakrament pokuty udziela nam łaski uświęcającej ,która gładzi wszystkie grzechy ciężkie, jakie obciążają nasze
sumienie.
2” Sakrament pokuty odpuszcza nam karę wieczną za grzechy ciężkie.
3” Sakrament pokuty odpowiednio do naszego usposobienia, z jakim go przyjmujemy, odpuszcza nam także karę doczesna
w całości lub częściowo.
4" Sakrament pokuty przywraca nam zasługi za poprzednie dobre czyny, któreśmy przez grzech ciężki stracili.
5” Sakrament pokuty udziela nam łask uczynkowych do walki z grzechem.
3. Rodzaje grzechów.
1” Ze względu na sakrament pokuty grzechy mogą być ciężkie, które pozbawiają nas łaski uświęcającej oraz grzechy
powszednie, które łaski nie odbierają.
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2" Ze względu na sakrament pokuty trzeba wyróżnić grzechy pewne, czyli to, z czego się spowiadamy, jest naprawdę
grzechem oraz grzechy wątpliwe, to znaczy nie wiemy, czy to, cośmy uczynili, w ogóle jest grzechem choćby tylko
powszednim lub też nie wiemy, czy nasza czynność jest grzechem ciężkim czy tylko powszednim. Grzechy pewne, nawet
jeden grzech powszedni, zawsze są wystarczającą materia do rozgrzeszenia również grzechy wątpliwe co do ciężkości (czy
In grzech ciężki czy tylko powszedni) także są wystarczającą materia do rozgrzeszenia. Grzechy wątpliwe pod względem
samej złości moralnej (czy to jest grzechem, czy jeszcze w ogóle grzechem nie jest) nie mogą być wystarczającą materią
rozgrzeszenia. Stąd za same takie grzechy kapłan może dać rozgrzeszenie ale tylko warunkowo. Dlatego do takich grze
chów należy dołączyć inny grzech pewny, aby otrzymać rozgrzeszenie pewne.
3" Nadto ze względu na sakrament pokuty wyróżniam grzechy konieczne i dowolne. Grzechy konieczne, to znacz takie,
które muszą być poddane władzy kluczy: takimi grzechami są grzechy ciężkie, po chrzcie popełnione i jeszcze
bezpośrednio na spowiedzi nie odpuszczone. Bezpośrednio to znaczy, że te grzechy musza być na spowiedzi wyznane.
Można bowiem na spowiedzi otrzymać odpuszczenie grze-chów ciężkich pośrednio: penitent zapomniał wyznać jakiś
grzech ciężki i przy rozgrzeszeniu za inne grzechy otrzymuj penitent łaskę, która gładzi i grzechy wyznane i grzechy
zapomniane. Lecz zostaje obowiązek grzech zapomniany ciężki wyznać na następnej spowiedzi, chociaż on już jest
odpuszczony: trzeba tylko zaznaczyć, że się tego grzechu zapomniało wyznać. Grzechy dowolne, to znaczy takie, które
możemy na spowiedzi wyznawać lub nie. Takimi są grzechy ciężkie już raz sakramentalnie odpuszczone, oraz grzechy
powszednie. Kto takie grzechy zatai nawet świadomie, sakrament przyjmuje ważnie. Ze względu jednak na pożytek
duchowy należy grzechy powszednie wszystkie wyznawać, aby spowiednik lepiej poznał nasz stan moralny.
4. Odpuszczenie grzechów.
Grzechy ciężkie mogą być odpuszczone poza spowiedzią; jeśli się za nie wzbudzi akt żalu doskonałego - na spowiedzi
zaś mogą być odpuszczone nawet dla żalu niedoskonałego. Podobnie i grzechy powszednie mogą być odpuszczone poza
spowiedzią i to nawet dla żalu niedoskonałego, oraz na spowiedzi.
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5. Odpuszczenie kary.
Za grzechy ciężkie należy się nam kara doczesna i wieczna. Karę wieczną Bóg nam daruje, odpuszczając nam grzechy
ciężkie. Karę doczesną może nam Bóg przebaczyć w sakramencie pokuty i poza sakramentem. W sakramencie pokuty
odpowiednio do naszej skruchy i pobożności w przygotowaniu Bóg nam daruje karę doczesną całkowicie, lub tylko
częściowo. Poza sakramentem pokuty możemy otrzymać darowanie kary doczesnej za różne uczynki pokutne, jakie nam
spowiednik nałoży, lub też my sami dobrowolnie je spełnimy. Darowanie kary doczesnej możemy także otrzymać przez
odpusty, jakie Kościół przyznaje za spełnienie pewnych aktów pobożności.
SKRUCHA ALBO ŻAL ZA GRZECHY
Św. Augustyn pisze: Ten, który cię stworzył bez ciebie, nie usprawiedliwia cię bez ciebie! Czego zaś potrzeba z naszej
strony, aby Bóg odpuścił nam grzechy? Dwa akty są konieczne: żal i postanowienie poprawy. Żal zawiera potępienie złych
czynów w przeszłości, a postanowienie poprawy zawiera odwrócenie się od grzechu w przyszłości.
1. Żal doskonały, albo skrucha.
Skrucha zawiera dwa akty: boleść duszy i odrazę do grzechu. Boleść duszy jest to akt woli smucącej się z powodu
popełnionych grzechów. Odraza znów jest aktem woli potępiającej grzech. Oba akty są ze sobą nierozerwalnie złączone i
jeden bez drugiego istnieć nie może. Żal za grzechy wzbudzamy pod wpływem odpowiednich pobudek: odpowiednio do
tych pobudek, dla których żałujemy i bolejemy nad swymi grzechami, mamy żal doskonały i niedoskonały. Pobudka żalu
doskonałego jest Bóg. Tego zaś, że grzech i nam przynosi wielkie szkody pod uwagę nie bierzemy - bolejemy tylko dlatego,
że obraziliśmy Boga, sprzeciwiliśmy się jego świętej woli, okazaliśmy się niewdzięczni jego dobroci l miłości. Kto przeto
wzbudza żal z takich pobudek, że wykroczył przeciwko Bogu i jego doskonałościom, dla których jest godzien czci i miłości,
ten wzbudza żal doskonały, a grzech swój potępia na całej linii, jako największe zło.
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I taki żal usprawiedliwia nasi bez sakramentu. Zostaje tylko obowiązek z ustanowienia Chrystusa, aby grzechy swoje
poddać pod władzę kluczy, czyli z nich się wyspowiadać. Żal doskonały jako boleść duszy i odraza do grzechu jest aktem
naszej woli i stąd należy go wydobyć z duszy. Nie wystarczy odmówić jakąś modlitwę, a jeśli do wzbudzenia doskonałego
żalu używa się formuły modlitewnej, to trzeba jej myśli i uczucia sobie przyswoić, że już nie usta mówią: żałuję! ale serce
nasze boleje i woła do Boga; żal doskonały obejmuje wszystkie grzechy, bo wszystkie sprzeciwiają się woli Boga.
Nie jest jednak rzeczą konieczną wszystkie grzechy wyraźnie sobie uprzytomnić, ale wystarczy wzbudzić żal za te
grzechy, które mamy w pamięci, a zarazem aktem żalu objąć wszystkie inne, jakie popełniliśmy, chociaż aktualnie o nich
nie pamiętamy. Trzeba pamiętać, że w akcie żalu doskonałego należy mieć takie usposobienie, że Boga cenimy nade
wszystko i gotowi jesteśmy wszystko wycierpieć niż Boga obrazić. Nie wskazaną jest jednak rzeczą robić tu jakieś
szczegółowe porównania, np. czy się jest gotowym na takie lub inne męki itp. Wystarczy mieć tylko takie usposobienie
woli, że z pomocą łaski absolutnie nie chcemy popełnić grzechu.
2. Żal niedoskonały.
Żal niedoskonały jest także boleścią duszy i odrazą do grzechu. Różni się zaś od żalu doskonałego pobudkami, dla
których bolejemy i brzydzimy się grzechem. Za zły czyn można żałować z pobudek czysto naturalnych, np. pijak żałuje, bo
stracił majątek. Żal z takich naturalnych pobudek nie pojedna nas z Bogiem. Żeby Bóg nam przebaczył, to musimy żałować
ze względu na niego. Jeśli w żalu uwzględniamy Boga, jako godnego czci i miłości nade wszystko, wtedy mamy żal
doskonały, a jeśli uwzględniamy Boga z niższych pobudek, to mamy żal niedoskonały.
Takimi niższymi pobudkami od miłości Boga nade wszystko mogą być: grzech narusza porządek moralny
ustanowiony przez Boga, grzech pozbawia nas łaski uświecającej i przyjaźni z Bogiem, odbiera nam praw do szczęścia w
niebie, skazuje nas na potępienie, oddaje nas w niewolę szatanowi, pozbawia nas zasług wobec Boga, duszę naszą plami w
oczach Boga... W tego rodzaju pobudkach uwzględniamy wprawdzie Boga, lecz nie jako najwyższe dobro w sobie, ale jako
dobro nasze, które w jakiś sposób tracimy. Taki żal sam z siebie jeszcze nas wobec Boga nie usprawiedliwi, jednak
wystarczająco usposabia nas, aby w sakramencie pokuty dla zasług Chrystusa otrzymać odpuszczenie grzechów.
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POSTANOWIENIE POPRAWY
Prawdziwa skrucha budzi w nas postanowienie, aby grzechu więcej nie popełnić. To postanowienie tak ściśle łączy się
z żalem doskonałym i niedoskonałym, że bez niego nie otrzymamy przebaczenia nawet w sakramencie pokuty. Jeśli żal
może być doskonały i niedoskonały, to postanowienie poprawy musi mieć jednakowe własności, aby Bóg nam grzechy
odpuścił:
1. Postanowienie poprawy musi być mocne. Trzeba naprawdę chcieć unikać grzechu, mieć w sobie gotowość, aby
wszystko raczej znieść, niż zgrzeszyć. Lecz tutaj u wielu powstaje trudność: boja się, ze nie mają silnego postanowienia, bo
przewidują, że przy silniejszej pokusie znów upadną. Otóż takie przewidywanie nie sprzeciwia się silnemu postanowieniu.
Przyszłe upadki mogą pochodzić rzeczywiście ze słabości postanowienia, ale też i z ułomności wrodzonej.
Jeśli kto po spowiedzi łatwo wraca do grzechu, nie myśli używać żadnych środków, aby się zabezpieczyć, to można
przypuszczać, że przy spowiedzi nie miał silnego postanowienia. Jednak zwyczajnie upadki nowe przychodzą z naturalnej
ułomności, zwłaszcza gdy kto wpadł już w nałóg. Otóż takie przewidywanie nie sprzeciwia się silnemu postanowieniu.
Przewidywanie upadku jest aktem rozumu, mocne zaś postanowienie jest aktem woli i to woli w chwili obecnej, przy
spowiedzi. Na co się zaś wola zgodzi w przyszłości, tego nie wiemy. Jeśli przeto w obecnej chwili tak jesteśmy usposobieni,
że grzechu popełnić nie chcemy, pokusie, gdyby teraz przyszła, nie ulegniemy, to nasze postanowienie jest wystarczająco
silne, aby otrzymać przebaczenie. O przyszłości nie myślimy, bo w każdym człowieku istnieje możliwość grzechu. Lecz ta
naturalna możliwość grzechu nakłada na nas podwójny obowiązek: 1" często wzbudzać postanowienie, że grzechu nie
chcemy, 2” mając w świadomości swoją ułomność. trzeba często z ufnością prosić Boga o pomoc, aby nas zachował od
grzechu. Czyli nasze postanowienie przy spowiedzi aby rzeczywiście było mocne, winno mieć dwie własności, że grzeszyć
już nie chcemy, a w przyszłość zaś patrzymy z ufnością w pomoc łaski Boga.
2. Postanowienie poprawy winno być powszechne. Ze względu na ważność spowiedzi postanowienie poprawy z
grzechów ciężkich musi być zawsze powszechne, to znaczy, musi obejmować wszystkie grzechy ciężkie. Nie trzeba jednak
tych grzechów wyliczać, ale wystarczy wszystkie ogólnie objąć: Boże, nie chcę popełnić żadnego grzechu ciężkiego. Co się
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zaś tyczy grzechów powszednich, to postanowienie nie musi być powszechne, aby spowiedź była ważna. Wystarczy zrobić
postanowienie poprawy z niektórych grzechów. Jednak do odpuszczenia każdego grzechu powszedniego postanowienie
poprawy jest konieczne. Stąd jeśli nasze postanowienie nie obejmuje tego lub innego grzechu powszedniego, to spowiedź
będzie ważna, lecz nie otrzymamy odpuszczenia tych grzechów, względem których nie było postanowienia poprawy. Lecz i
tu nie ma potrzeby grzechy powszednie wymieniać, ale wystarczy zrobić ogólne postanowienie, że wedle sił każdego
powszedniego grzechu będziemy unikać. Wskazaną jest rzeczą, aby przy spowiedzi z samych grzechów powszednich
niektóre z nich wyszczególnić w akcie postanowienia poprawy. Wyszczególnić zaś te, które nam bardziej ciążą na
sumieniu i z których bardziej chcemy się poprawić. Postanowienie bowiem bardziej szczegółowe przybiera na sile.
3. Postanowienie poprawy winno być skuteczne. Nie chodzi tu o skuteczność, że naprawdę już nigdy grzechu nie
popełnimy, bo ta własność naszego postanowienia należy do jego siły. Postanowienie skuteczne, to znaczy takie, które
może być zdatne, aby wykonać to, co przyrzekamy. Czyli postanowienie trzeba zrobić rozumnie, roztropnie,
psychologicznie. Takie zaś postanowienie uwzględnia odpowiednie środki, konieczne do urzeczywistnienia tego, co
przyrzekamy. Np. ktoś postanawia nie krytykować innych, lecz on te grzechy popełnia pod wpływem innej osoby, co na
wszystko gdera. Otóż taki, żeby jego postanowienie było skuteczne, musi do postanowienia; nie chcę krytykować, dodać
też: i dlatego zerwę bliższe stosunki z osobą, co jest mi okazją do krytykowania.
4. Wzbudzanie aktu postanowienia. Akt postanowienia można wzbudzić oddzielnie od aktu żalu: Żałuję za grzechy i
postanawiam poprawę. Akt postanowienia może się zawierać w samym akcie żalu. l takie domyślne postanowienie
wystarczy do ważności spowiedzi. Wskazaną jest jednak rzeczą akt postanowienia wzbudzić odrębnym aktem.
Uwaga: Żal za grzechy powszednie, podobnie jak za ciężkie, musi być z pobudek nadprzyrodzonych i ponad wszystko. W
akcie postanowienia należy także objąć wszystkie grzechy popełnione, przynajmniej ogólnie, a ważniejsze z nich
wyszczególnić, aby postanowienie wzmocnić. Czasem się zdarzy, że sam grzech mniej nas wzrusza, lecz boli nas to, że
często go popełniamy. Otóż żal z powodu większej częstotliwości i postanowienie, żeby zmniejszyć liczbę grzechów,
wystarcza do ważności spowiedzi.
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O SPOWIEDZI ŚW. CZ.2
(CZ.1 ZNAJDUJE SIĘ W GABLOCIE FZŚ OD UL. ŻEROMSKIEGO – W TROSCE O ZBAWIENIE)
WYZNANIE GRZECHÓW
Z ustanowienia Chrystusa należy w sakramencie pokuty wyznać wszystkie grzechy ciężkie po chrzcie
popełnione i bezpośrednio sakramentalnie jeszcze nie odpuszczone. A ponieważ Chrystus ustanowił spowiedź w
formie sądu; przeto należy grzechy wyznać szczegółowo, podając ich rodzaj właściwy i liczbę.
1. Wyznanie grzechów winno być zgodne z prawdą. Spowiedź przeto, na której by penitent okłamał
spowiednika w rzeczy ważnej i koniecznej, byłaby świętokradzka. Stąd nie wolno taić tego, co jest potrzebne do
poznania grzechu, nie wolno niczego dodawać, co by zmniejszało lub zwiększało winę spowiednikowi na ważne
pytanie dla poznania sprawy należy jasno i szczerze odpowiedzieć.
2. Wyznanie grzechów winno być zupełne. To znaczy należy przedstawić grzechy ciężkie według ich rodzaju
i liczby, jakie się pamięta i jakie się popełniło po ostatniej spowiedzi.
3. Wyznanie liczby grzechów. Należy podać liczbę dokładną, ani mniejszą, ani większą. Jeżeli się mimo
zastanowienia nie zna liczby dokładnej, to należy ją podać w największym przybliżeniu, np. około pięć razy, gdzie
pięć nie może oznaczyć dziesięć lub dwa, ale cztery lub sześć.
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4. Wyznanie grzechów wątpliwych. Jeśli ktoś mimo uważnego badania ma wątpliwość, czy dany grzech w
ogóle popełnił lub nie popełnił, to nie ma obowiązku się spowiadać. Jeśli ma wątpliwość, czy to był ciężki, czy tylko
powszedni, to także nie ma ścisłego obowiązku spowiadać się z niego. Jeśli kto wątpi, czy z danego grzechu już się
spowiadał, może się z niego nie spowiadać. Lecz powyższe wypadki uwzględniają tylko ważność spowiedzi, lecz
jeśli chodzi o korzyść osobistą, spokój sumienia, to lepiej wyznać zawsze i grzechy wątpliwe, zaznaczając tylko, że
jest dla nas wątpliwe.
5. Wyznanie okoliczności grzechu. Okoliczności zmieniające rodzaj grzechu należy zawsze wyznać, np. po
kradzieży rzeczy Bogu poświęconej należy to dodać, tu mamy nie tylko grzech przeciwko siódmemu przykazaniu,
ale też świętokradztwo.
Uwaga: Grzechy należy wyznawać krótko, jasno, unikając dwuznacznych określeń. Wyznawać dyskretnie,
mówiąc to, co jest konieczne, żeby innym nie zaszkodzić na sławie. Wyznawać szczerze, z pokorą, bez
uniewinniania siebie.
ZADOŚĆUCZYNIENIE
Uzupełnieniem sakramentu pokuty jest zadośćuczynienie, którego domaga się sprawiedliwość za naruszenie
moralnego porządku bożego. Wprawdzie za nasze grzechy godne zadośćuczynienie złożył Chrystus i dla jego
zasług otrzymujemy łaskę, my zaś Bogu godnego zadośćuczynienia dać nie możemy, jednak mimo to nie jesteśmy
wolni od osobistego zadośćuczynienia. A ponieważ nasze uczynki pokutne są niedoskonałe i ograniczone, przeto
należy je łączyć z zasługami Chrystusa. Zadośćuczynienie jest dwojakie: sakramentalne, nałożone przez
spowiednika oraz poza-sakramentalne, jakie sami sobie nakładamy.
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1. Zadośćuczynienie sakramentalne.
To zadośćuczynienie ma charakter kary za naruszenie porządku moralnego. Stąd też ono uzupełnia sakrament
i odpuszcza nam przynajmniej częściowo karę doczesną, jaka się nam za grzechy należy. A jeśli nałożona pokutę
spełnimy z większą doskonałością, to otrzymujemy odpuszczenie kary także dla doskonałości naszych aktów.
Pokutę, aby nam odpuściła karę doczesną, należy wypełnić w stanie łaski uświęcającej.
Zadośćuczynienie tak ściśle uzupełnia sakrament pokuty, że spowiednik w sumieniu jest zobowiązany nałożyć
penitentowi jakąś pokutę, a znów penitent w sumieniu jest obowiązany pokutę przyjąć i wypełnić. Pokuta
nałożona za grzechy ciężkie po raz pierwszy wyznane i odpuszczone obowiązuje pod grzechem ciężkim, pokuta zaś
za grzechy powszednie lub za grzechy ciężkie dawniej odpuszczone obowiązuje pod grzechem powszednimi
2. Zadośćuczynienie poza-sakramentalne.
Dla zadośćuczynienia za swoje grzechy powinniśmy sami nałożyć sobie przeróżne uczynki pokutne.

PRZYGOTOWANIE DALSZE
Chcąc ze spowiedzi odnieść jak największe korzyści, nie wystarczy myśleć o niej w ostatniej chwili, ale trzeba
się do niej nieustannie gotować. A to znów nie jest tak trudną rzeczą. Trzeba podtrzymywać w sobie pragnienie
wielkiej czystości serca, częściej wzbudzać akty żalu, np. na rozmyślaniu, przy codziennych rachunkach sumienia,
wśród pokus, przed dłuższą modlitwą itd. Te akty można nieraz wzbudzać jednym krótkim westchnieniem: O Jezu
dobry, bądź miłościw grzesznej duszy mojej!
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PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE
Bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi jest podobne do codziennego rachunku sumienia ogólnego. Jak
przy rachunku, tak też przy spowiedzi najwięcej wysiłku duchowego należy włożyć w akty skruchy jak
najdoskonalszej, w akty postanowienia poprawy. Te akty bowiem najsilniejszy wpływ wywrą na dalsze
postępowanie. W szczególności zaś przygotowując się do spowiedzi:
1” Wzbudź serdeczne pragnienie, że do spowiedzi chcesz przystąpić z największą gorliwością, aby jak najwięcej
odnieść z niej korzyści duchowej.
2" Proś serdecznie i pokornie to Ducha Świętego to Serce Jezusa, to Matkę Najśw. o światło i łaskę, aby poznać
swoje błędy, odczuć ich złość, obrzydzić je sobie, doskonale za nie żałować; pokutą wynagrodzić i więcej ich nie
popełniać.
3” Zrób rachunek sumienia, określ swoje grzechy jasno, krótko, w porządku. Osądzaj siebie bezstronnie, szczerze
bez uniewinniania. Przy rachunku sumienia nie mieszaj pokusy i skłonności do grzechu z samym grzechem. Nie daj
się także podejść szatanowi, który, może zechce kusić cię do przesady i każe ci widzieć grzech tam, gdzie go jeszcze
nie ma, aby w ten sposób zaniepokoić twoje sumienie. Szczególniejszą uwagę zwróć na grzechy popełniane
lekkomyślnie oraz na te, w których łatwo przekroczyć granicę grzechu ciężkiego.
4" Po rachunku sumienia, który w normalnym stanie przy częstej spowiedzi można uczynić w krótkim czasie,
pobudzaj żal doskonały i silne postanowienie poprawy. Wprawdzie do ważności spowiedzi wystarczy i żal
niedoskonały, lecz mimo to staraj się o żal doskonały, bo od niego wiele zależy. Aktami żalu staraj się objąć grzechy
z ostatniego okresu i z całego życia. W postanowieniu poprawy, uwzględnij unikanie okazji do grzechu, oraz środki
poprawy.
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USPOSOBIENIE PODCZAS SPOWIEDZI
Idź do spowiedzi jako do kąpieli duchowej, w której we krwi Jezusa masz obmyć duszę swoją. Stąd idź z
ufnością, że Bóg dla zasług tej krwi świętej wszystko ci przebaczy. Pamiętaj, że przez kapłana sam Chrystus cię
rozgrzeszy. Stąd idź do spowiedzi, jak szli do niego chorzy i trędowaci, aby ich uleczył, idź jak syn marnotrawny,
aby wyznać swoje winy. Grzechy wyznaj jasno, krótko i szczerze i pokornie, bo się przed Bogiem oskarżasz.
Żeby spowiednik łatwiej poznał ciebie, tu przy ważniejszych grzechach podaj nie tylko liczbę, ale i przyczynę
swoich upadków. Po wyznaniu grzechów możesz przedstawić swoje wątpliwości czy trudności. Nałożoną pokutę
przyjmij jako malutka karę, jaką ci Chrystus miłosierny nakłada. Podczas rozgrzeszenia, obudzaj jeszcze raz akty
skruchy i miłości Boga. W tej bowiem chwili sam Chrystus mówi do ciebie: Odpuszczają ci się grzechy. Idź w pokoju
i nie grzesz więcej!
PO SPOWIEDZI
Upadnij do nóg Jezusa, swego Zbawiciela i Lekarza, jak to czynili chorzy uzdrowieni przez niego, jak uczyniła
Magdalena lub Piotr. Podziękuj mu za odpuszczenie grzechów; za pomnożenie laski uświęcającej i za łaski
uczynkowe, jakich ci udziela sakrament pokuty. Proś go gorąco o skuteczną poprawę, swego życia, a zwłaszcza z
tego grzechu, który się bardziej jego Sercu nie podoba. Wypełnij zadaną pokutę, dodając, jeszcze od siebie jakieś
akty przebłagalne i wynagradzające, lub jakieś choćby jedno umartwienie.
Uwaga: Grzechy powszechnie są dwojakie: 1” Popełniane lekkomyślnie i świadomie. Takie grzechy są
niebezpieczne, bo prowadzą do ogólnej oziębłości. Otóż przy spowiedzi należy za nie szczególnie żałować i silnie
postanawiać, żeby się z nich poprawić. 2” Popełniane z ułomności, z nieuwagi. Przy takich grzechach należy
zwrócić uwagę na ich źródło i to źródło usunąć, a wtedy grzechy niejako same odpadną.
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PRZYDATNE MODLITWY PRZY RACHUNKU SUMIENIA:
O ŁASKĘ SKRUCHY

AKT ŻALU

ŻAL ZA GRZECHY

Wszechmogący i najłaskawszy Boże,
który
dla
spragnionego
ludu
wyprowadziłeś ze skały źródło wody
żywej, wywiedź z twardego serca mojego
łzy skruchy, abym mógł opłakiwać swoje
grzechy i zasłużył u Twego miłosierdzia
na ich odpuszczenie.
Proszę Cię, Panie Boże, wejrzyj łaskawie
na moje modlitwy, które zanoszę do
Ciebie, i wyciśnij z moich oczu strumienie
łez, abym mógł nimi ugasić płomienie
kary, na którą zasłużyłem swoimi
grzechami.
Panie Boże, wlej w moje serce łaskę
Ducha Świętego, niech ona sprawi, abym
łzami skruchy obmył zmazy swoich
grzechów i dostąpił z Twojej dobroci
upragnionego
przebaczenia.
Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem
Tobie za Twoją miłość? Grzechami,
zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym
był nigdy nie zgrzeszył! Żałuję z całego
serca za wszystkie grzechy, którymi
obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i
Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem
Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze
miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi
męki mojego Zbawiciela i zdeptałem
Jego Krew za mnie przelaną. Żałuję, że
obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i
zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw
Tobie. Nie jestem godzien zwać się
dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi
grzechami moimi i odwracam się od
nich. Mocno postanawiam przy pomocy
laski Twojej unikać wszystkich grzechów i
okazji do nich. Najświętsza Panno,
święty Aniele Stróżu mój i moi święci
Patronowie, wyproście mi u Boga
przebaczenie moich grzechów

Żałuje, Panie Jezu, że obraziłem Cię
moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że
Cię kocham . chcę być zawsze z Tobą.
Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej
miłości. Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu do poprawy dążącemu.
Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te
winy, które przypomniałem sobie w
rachunku sumienia i za te, których już
nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić
od siebie to wszystko, co nie pozwala mi
całym sercem kochać Ciebie i ludzi,
moich braci. Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe
od moich grzechów i wymaż wszystkie
moje przewinienia; stwórz, Boże we
mnie serce czyste i odnów we mnie moc
ducha.

