
DOBRE  RADY  JAK SIĘ  SPOWIADAĆ 

Zanim przystąpisz do konfesjonału, aby przed kapłanem - 
spowiednikiem wyznać swoje grzechy, najpierw pomódl  
się przed Najświętszym Sakramentem i poproś Boga o 
łaskę dobrej spowiedzi i szczerego wyznania grzechów. 
Podczas spowiedzi mów tylko prawdę i całą prawdę, bo 
szczere i dokładne wyznanie grzechów jest warunkiem 
dobrej i ważnej spowiedzi świętej. Bez szczerości i 
prawdy nie ma odpuszczenia grzechów. Jeszcze raz w 
pokorze przeproś Boga za wszystkie swoje grzechy i 
postanów szczerą poprawę, unikając jednocześnie 
wszelkich okazji do zła i prowadzących do grzechów.  

 Nie obawiaj się kapłana, gdyż on zastępuje Chrystusa i 
jest narzędziem Boga w okazywaniu Jego miłosierdzia 
ludziom. Kapłan - jako człowiek - też jest grzesznikiem i 
zna, co to grzech i także co dwa tygodnie spowiada się 
u innego księdza. Podczas spowiedzi kapłan także może 
ci pomóc w wyznaniu grzechów, więc jeśli masz 
problemy - to zawsze możesz poprosić księdza o pomoc 
na przykład poprzez zadawanie ci pytań 
naprowadzających. 

Czekając przy konfesjonale na swoją kolej - stań w 
bezpiecznej odległości, aby nie było niebezpieczeństwa 
podsłuchiwania czyjejś spowiedzi, a czas oczekiwania 
wypełnij skupieniem i modlitwą. 

 

 Dialog z kapłanem podczas spowiedzi: 

Słowa dziecka są wyróżnione kolorem niebieskim, 
zaś słowa kapłana są ujęte kolorem czerwonym. 
Natomiast komentarze są ujęte zwykłą czcionką. 

Gdy  podejdziesz do konfesjonału to zajmij miejsce w 
pozycji stojącej lub klęczącej w taki sposób, aby twoje 
usta były blisko kratek konfesjonału - na wysokości ucha 
księdza spowiednika. Pamiętaj, aby mówić szeptem, ale 
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w taki sposób, aby być słyszanym przez księdza, a nie 
przez innych w kościele. 

Najpierw pochwal Pana Boga słowami: Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus! Kapłan odpowie: Na wieki 
wieków. Amen. 

Następnie przeżegnaj się czyniąc znak krzyża i 
wypowiadając słowa: W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen. 

Teraz powiedz kapłanowi - kim jesteś (przy kolejnych 
spowiedziach te słowa będą się nieco zmieniały). 
Możesz posłużyć się następującymi słowami: 

Mam 10 lat. Jestem uczniem klasy trzeciej szkoły 
podstawowej. Do spowiedzi przystępuję po raz 
pierwszy. 

Po krótkim przedstawieniu się - następuje wyznanie 
grzechów: 

Teraz wyznaję moje grzechy... (w tym momencie jest 
czas na to, aby szczerze i bardzo dokładnie opisać 
wszystkie swoje grzechy, odkąd pamiętasz; pamiętaj, 
aby przy grzechach zwłaszcza tych cięższych podać jak 
najdokładniej ich liczbę lub opisać jak się często one 
zdarzały). 

Gdy już wyznasz wszystkie swoje grzechy - wypowiedz 
następujące słowa: Więcej grzechów nie pamiętam; za 
wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję szczerą poprawę i 
proszę cię, Ojcze duchowny, o naukę, pokutę i 
rozgrzeszenie. 

Po tych słowach należy nadstawić ucho, aby słyszeć 
wszystko, co ksiądz będzie do ciebie mówił. Pod koniec 
nauki - kapłan zada ci pokutę do wypełnienia. Trzeba, 
aby ją dokładnie zapamiętać i w najbliższym czasie 
wykonać dokładnie w taki sposób, jak to powiedział 
spowiednik.  



Teraz następuje modlitwa kapłana nad tobą zakończona 
rozgrzeszeniem. 

Ty uklęknij i w cichości serca módl się do Boga prosząc 
o przebaczenie swoich grzechów. Możesz to uczynić 
bijąc się trzykrotnie w piersi i powtarzając 3 razy 
słowa: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu... lub 
słowa: Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! 

Gdy kapłan będzie kończył formułę rozgrzeszenia to 
usłyszysz słowa: "... I ja odpuszczam tobie grzechy: w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." - Równocześnie 
kapłan uczyni nad tobą znak krzyża. Na te słowa 
przeżegnaj się i głośno odpowiedz: AMEN. 

Następnie kapłan dopowie: Wysławiajmy Pana, bo jest 
dobry! 

A ty odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki! 

Na zakończenie spowiednik powie: Pan odpuścił tobie 
grzechy, idź w pokoju! 

Wtedy odpowiedz: Bóg zapłać! Szczęść Boże! 

Po spowiedzi udaj się do ławki - blisko ołtarza, aby 
podziękować Bogu za dar spowiedzi i odpuszczenie 
grzechów. Wykorzystaj modlitwy zapisane w twoim 
modlitewniku. Jeśli kapłan nie określił dokładnie kiedy 
masz wypełnić pokutę - wypełnij ją jak najszybciej, 
najlepiej uczyń to zaraz po spowiedzi (tego samego 
dnia). 

 

 Kolejne spowiedzi w twoim życiu 

Każda kolejna spowiedź nie różni się zbytnio od tej 
pierwszej. Zmiana pojawia się tylko na początku, po 
znaku krzyża a przed wyznaniem grzechów. 

Wraz z upływem lat i zmian w twoim życiu będziesz się 
inaczej przedstawiał, ale zawsze uczyń to krótko i 
konkretnie... Ponieważ nie będzie to już pierwsza 



spowiedź lecz któraś kolejna, dlatego trzeba będzie 
określić kiedy była twoja ostatnia spowiedź, np.: 

Moja ostatnia spowiedź była dnia ... albo: Moja ostatnia 
spowiedź była miesiąc temu (dwa miesiące temu; na 
ostatni pierwszy piątek miesiąca, tuż przed Wielkanocą, 
Bożym Narodzeniem itp.) ... 

...Pokutę zadaną przez kapłana odprawiłem ... (a jeśli 
nie została odprawiona - to trzeba wyjaśnić dlaczego 
tak się stało). 

...Żadnego grzechu nie zapomniałem ani nie zataiłem...  

 

Jeśli jakieś grzechy zapomniałeś wyznać podczas 
ostatniej spowiedzi - to była ona dobra, ale trzeba te 
grzechy wyznać podczas następnej spowiedzi i teraz 
jest właśnie odpowiedni moment, aby to uczynić 
mówiąc: Podczas ostatniej spowiedzi zapomniałem 
wyznać, że ... (i tutaj wymieniasz te zapomiane i nie 
wyznane wcześniej grzechy). 

 

...Od ostatniej dobrej spowiedzi obraziłem Pana Boga 

następującymi grzechami (teraz wyznaję moje grzechy)... 

I dalej wszystko jest dokładnie tak samo jak podczas 
pierwszej w twoim życiu spowiedzi. 

 


