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Katecheza 4 
Sakrament pokuty i pojednania 

Szczera spowiedź 
 

Najważniejsze wiadomości: 
1. Dlaczego tak ważne jest, aby szczerze wyznać grzechy? 
2. Co to jest pokuta i rozgrzeszenie? 
3. Jakie gesty wykonujemy w czasie spowiedzi? 
4. Czy spowiednik (ksiądz, który spowiada) może powiedzieć komuś moje grzechy? 
 
Do przeprowadzenia katechezy potrzebne będą: 
Opowiadanie - załącznik 1 
Formuła spowiedzi - załącznik 2 
Formuła spowiedzi znajduje się także w Książeczce do nabożeństwa  
 
Przebieg katechezy: 
1. Na początku krótka modlitwa - np. Akt żalu z książeczki do nabożeństwa str 25 
 
2. Powtarzamy wiadomości z poprzedniej katechezy: 
- Jakie są warunki dobrej spowiedzi? 
- Co to jest żal za grzechy? 
- Jak wyrazić żal za grzechy? 
 
3. Rozmowa z dzieckiem - Dlaczego w spowiedzi szczerze wyznajemy grzechy? 
Każdy w swoim życiu odwiedził lekarza. W jakim celu przychodzimy do lekarza?  
Przypomnijcie sobie ostatnią wizytę u lekarza, o czym mówiliście Pani/Panu lekarzowi? 
Pomyślcie, co by się stało, gdybyście nie wypowiedzieli wszystkich istotnych objawów 
waszej choroby? Czy mógłby skutecznie dobrać leki, które by Wam pomogły? 
 
W podobnym celu przychodzimy do sakramentu pokuty i pojednania. Jezus, Lekarz 
naszych dusz, uzdrawia te miejsca w naszym sercu w których pojawił się grzech. 
Dlatego ważne jest, aby szczerze powiedzieć Panu Jezusowi swoje grzechy. 
 
4. Rozmowa z dzieckiem opowiadaniu - załącznik 1 
- Czy Pan Bóg przebacza nam grzechy, których zapomnimy wyznać w czasie spowiedzi? 
- Jakie słowa wypowiadamy, po wyznaniu grzechów? 
- Co to jest pokuta? Czy trzeba ją zapamiętać? 
 
5. Patrząc na formułę spowiedzi świętej, przechodzimy po kolei punkty, wyjaśniamy 
słowa i gesty - załącznik 2. 
- W pkt 3 znajduje się zapis (Mam ….  lat. Jestem uczniem (uczennicą) klasy III) należy 
krótko się przedstawić. Przystępując do spowiedzi po raz pierwszy po przedstawieniu 
się wyznajemy grzechy - tzn. wypowiadamy słowa: "Obraziłem Pana Boga 
następującymi grzechami" i wymieniamy grzechy. 
 
Przystępując do kolejnych spowiedzi, po przedstawieniu się, dodajemy zdania: Ostatni 
raz byłam/byłem u spowiedzi ....... (np miesiąc/2 miesiące temu). Pokutę zadaną 
odprawiłem/odprawiłam. (Tzn., wykonałem/wykonałam zadanie, które dał mi 
spowiednik w poprzedniej spowiedzi). 
Na zakończenie punktu 3 wypowiadamy zdania: Więcej grzechów nie pamiętam. Za 
wszystkie bardzo żałuję, postanawiam poprawę i proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. 



 2 

Wypowiadając te słowa prosimy księdza, aby dał nam naukę - np. radę, pokutę - czyli 
zadanie - np. modlitwę do odmówienia i rozgrzeszenie - czyli aby wypowiedział słowa, 
że Pan Bóg nam przebaczył grzechy. Ksiądz na zakończenie spowiedzi wypowiada: Pan 
odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 
 
- W pkt 4. Słuchamy co ksiądz nam mówi, zapamiętujemy pokutę 
(jest taka tradycja, że żal za grzechy wyrażamy trzykrotnie uderzając się w piersi i 
wypowiadając słowa: ,,Boże bądź miłościw mnie grzesznemu" - co oznacza, Panie Boże 
wiem, że popełniam grzechy, bądź dla mnie miłosierny). 
 
- W pkt 7. Ksiądz wypowiada słowa rozgrzeszenia: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w 
pokoju. To oznacza, że Pan Bóg przebaczyła nam grzechy. 
 
6. Kilka słów wyjaśnienia 
Księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi świętej. To znaczy, że nie może wyjawić 
naszych grzechów innej osobie. 
 
Załącznik 1.  
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. - wita się z dziećmi ksiądz Mirek. 
- Na wieki wieków - odpowiadają dzieci zebrane na katechezie. 
- Słyszę, że rozmawiacie o spowiedzi. 
- Tak, bo my wkrótce przystąpimy po raz pierwszy do tego sakramentu - wyjaśnia 
Tymek. 
- A czy wiecie, jak należy się spowiadać? 
- Ja wiem, że trzeba mówić szeptem, tak by inni nie słyszeli. To taka tajemnica, którą zna 
Pan Jezus i ksiądz - odpowiada Mati. 
- A moja babcia często zwraca się do mnie tak: mów mi tu wszystko, jak na spowiedzi". 
Czy to znaczy, że jej też mam wyznać swoje grzechy? - pyta zdziwiony Tymek. 
- Nie, babci nie wyznajemy grzechów. Chodzi o to, by mówić prawdę i nic nie ukrywać. 
Taka właśnie musi być spowiedź. Szczera. Nic nie ukrywamy - wyjaśnia ksiądz. 
- Proszę księdza, a co mam zrobić, jeśli podczas spowiedzi zapomnę o jakimś grzechu? - 
dopytuje Mati. 
- W czasie spowiedzi, po wyznaniu grzechów, każdy dodaje: "więcej grzechów nie 
pamiętam, za wszystkie żałuję". Jeśli o jakimś grzechu zapomnimy, a szczerze 
mówimy, że za nie żałujemy, zostaną nam przebaczone - tłumaczy ksiądz Mirek. 
- A mój tata mi powiedział, że mogę także przy następnej spowiedzi powiedzieć jakiego 
grzechu zapomniałem wcześniej - chwali się Tymek. 
- Nie zdążyłem tego powiedzieć - uśmiecha się ksiądz Mirek. - Ale słyszę, że już sporo 
wiecie o spowiedzi. Zapamiętajcie jeszcze jedno: spowiedzi nie trzeba się bać.  
- Proszę księdza, a ja słyszałem, że w czasie spowiedzi otrzymuje się specjalne zadanie, 
czy to prawda? podpytuje Tosia. 
- Tak. To zadanie nazywa się pokuta. Trzeba dobrze nastawić ucha i zapamiętać, jaką 
pokutę zadaje ksiądz. Ma ona być wynagrodzeniem Bogu i drugiemu człowiekowi za 
uczynione zło.  
- I jeszcze jedno warto zapamiętać - dodaje Pani Zosia, kończąc katechezę. - Po każdej 
spowiedzi podziękuj Jezusowi za przebaczenie. Za Jego miłość. Za to, że oddał życie za 
twoje grzechy. 
 

Opowiadanie z książki ,,Tajemnica spowiedzi" Hanna Sołtysiak 
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Załącznik 2. 
 

 
 
 

FORMUŁA SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 

 

l. Po przygotowaniu się do sakramentu pokuty klęknij przy konfesjonale i pozdrów 

kapłana: 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  
 

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.  
 

 

2.  Uczyń znak krzyża mówiąc: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Kapłan może zachęcić Cię do ufności w miłosierdzie Boże słowami: „Łaska Ducha Świętego niech oświeci 

Twoje serce , abyś wyznał z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże”  

Odpowiedz: Amen 
 

 

3. Następnie powiedz:  
 

 Mam ….  lat. Jestem uczniem (uczennicą) klasy III.  

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: 
 

Teraz wymień grzechy i gdy powiesz wszystko dodaj na zakończenie: 
 

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie bardzo żałuję, 

postanawiam poprawę i proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. 
 

4. Słuchaj teraz nauki kapłana i przyjmij wyznaczoną przez niego pokutę. Wyraź 

swój żal za grzechy mówiąc trzykrotnie w myślach: 
 

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. 
 

 

 

 

5. Kapłan z ręką wzniesioną nad Tobą wypowie słowa rozgrzeszenia.       'Słuchając tych 

słów pochyl się i gdy kapłan powie: .../ ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego.   

 

Zrób w milczeniu znak krzyża i na końcu odpowiedz: 

Amen. 
6. Na wezwanie kapłana: Wystawiajmy Pana bo jest dobry. Odpowiedz:  
 

  Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. 

 
7. Teraz kapłan może zakończyć sakramentalną spowiedź słowami: Pan odpuścił tobie 

grzechy. Idź w pokoju.  

Podziękuj kapłanowi mówiąc: 

Bóg zapłać. (możesz ucałować stułę)    


