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7 kroków do dobrej spowiedzi 

 

Krok 1. 

Znajdź chwilę czasu (w domu, w kościele, czy innym miejscu), aby skupić się i 

zrobić rachunek sumienia. Uświadom sobie, że spowiedź to spotkanie z 

miłosiernym Ojcem, który chce Ci przebaczyć grzechy i zostać blisko Ciebie. 

 

Krok 2. 

Pomódl się do Ducha Świętego prosząc o szczery rachunek sumienia i dobrą 

spowiedź (swoimi słowami lub modlitwą z modlitewnika). 

 

Krok 3. 

Przypomnij sobie, czy wypełniłeś/aś pokutę zadaną na poprzedniej spowiedzi. 

Jeśli nie, powiedz o tym spowiednikowi oraz dlaczego pokuta nie została 

wypełniona. 

Zrób szczery rachunek sumienia. Szczery, to znaczy nie oszukuj siebie, staraj się 

nazwać wszystkie swoje grzechy po imieniu. 

Rachunek sumienia możesz zrobić np. według 10 Przykazań Bożych lub 7 

grzechów głównych. 

Nie bój się skorzystać z wzoru rachunku sumienia, który znajdziesz niemal w 

każdym modlitewniku. 

 

WAŻNE! 

Aby zaistniał grzech ciężki muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki: musi 

być pełna świadomość popełniania grzechu, czyn musi być całkowicie  
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dobrowolny i musi zaistnieć poważna materia, która jest określona przez 

Dekalog. 

Grzech lekki ma miejsce wtedy, gdy jeden z tych warunków nie występuje, tzn. 

czyn grzeszny nie był popełniony dobrowolnie (np. pod wpływem przymusu), 

nie był świadomy lub w pełni świadomy, albo dotyczył rzeczy małej wagi. 

 

Krok 4. 

Podejdź do konfesjonału. Pamiętaj, że grzechy wyznajesz samemu Chrystusowi, 

a kapłan jest Jego zastępcą w sakramencie pokuty i pojednania. 

 

Krok 5. 

W konfesjonale: 

- Pochwal Pana Boga słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

- Przedstaw się: jestem mężczyzną/kobietą/dzieckiem, mam lat…, żyję w 

małżeństwie/mam dzieci/jestem osobą samotną/jestem po rozwodzie/żyję w 

związku niesakramentalnym, itd. 

- Powiedz kiedy miała miejsce ostatnia spowiedź (nie bój się, jeśli nawet było to 

wiele lat temu). 

- Wyznaj swoje grzechy: wyznanie powinno być konkretne. Nazwij grzechy po 

imieniu i określ w miarę dokładnie jak często się zdarzyły. Im bardziej będzie 

konkretne Twoje wyznanie, tym większe prawdopodobieństwo, że unikniesz 

dodatkowych pytań ze strony spowiednika, który ma za zadanie rozeznanie 

Twojej sytuacji duchowej. 

- Nie pomijaj żadnego grzechu ciężkiego. Jeśli pominiesz grzech ciężki, spowiedź 

będzie nieważna i świętokradzka. 
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- Po wyznaniu wszystkich grzechów powiedz: więcej grzechów nie 

pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję. Postanawiam się poprawić i więcej 

nie grzeszyć. Proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie. 

WAŻNE: jeśli po odejściu z konfesjonału uświadomisz sobie, że zapomniałeś 

wyznać jakiś grzech, nie niepokój się – spowiedź jest ważna. Na spowiedzi 

powiedziałeś/aś, że w tamtym momencie „więcej grzechów nie pamiętasz”. W 

tym wypadku spowiedź jest ważna. 

Co innego, jeśli celowo zataisz grzech ciężki, nawet w wyniku wstydu – wtedy 

spowiedź jest świętokradzka. 

- Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości nie wahaj się zapytać spowiednika – 

po to jest w konfesjonale. 

- Wysłuchaj pouczenia i wskazówek, których udzieli Ci spowiednik i zapamiętaj 

pokutę, która zostanie Ci zadana. 

- Kiedy kapłan będzie wypowiadał formułę rozgrzeszenia powtarzaj szczerze: 

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. 

- Na zakończenie ma miejsce dialog: 

 KAPŁAN: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”. 

 TY: „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”. 

 KAPŁAN: „Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju”. 

- Podziękuj za spowiedź i odejdź od konfesjonału. 

 

Krok 6. 

Jeśli masz czas pozostań w kościele i wypełnij, najlepiej od razu, zadaną pokutę, 

chyba że spowiednik polecił ja wykonać w innym czasie i miejscu. 

 

Krok 7. 

https://www.ksiegarniajasnagora.pl/
https://www.paulinianum.pl/


o. Michał Lukoszek, paulin – Jasna Góra  7 kroków do dobrej spowiedzi 

ksiegarniajasnagora.pl  paulinianum.pl 

Zrób mocne postanowienie poprawy, żeby na przyszłość unikać grzechów, 

zwłaszcza tych, do których masz słabość.  

Pamiętaj także o obowiązku zadośćuczynienia za wyrządzone szkody i krzywdy. 

 

 

Jak często się spowiadać? 

Do spowiedzi powinno się przystępować zasadniczo wtedy, gdy popełni się 

grzech ciężki. Nie jest dobre odkładnie spowiedzi i trwanie w grzechach 

ciężkich. 

Przykazanie kościelne poleca, aby spowiadać się przynajmniej raz w roku. 

Pożyteczną jednak praktyką jest częstsza spowiedź (np. co miesiąc), nawet jeśli 

nie popełnia się grzechów śmiertelnych. 

 

Jakie są warunki do dobrej spowiedzi? 

1. Rachunek sumienia. 

2. Żal za grzechy. 

3. Mocne postanowienie poprawy. 

4. Spowiedź szczera. 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.  
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