przekl´ci, w ogieƒ wieczny, albowiem ∏aknà∏em, a nie nakarmiliÊcie
mi´, itd." (Mt 25,41-46).
W innym miejscu mówi P. Jezus do pot´pionych: "Odstàpcie
ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawoÊç" (¸k 13, 25-27).
Nale˝y wi´c traktowaç ka˝dy grzech, i ci´˝ki i lekki, jako nieprawoÊç cz∏owieka wobec Boga. Takie bowiem nastawienie jest bezpiecznym trwaniem w bojaêni Bo˝ej i w∏aÊciwà dyspozycjà do uzyskania od Boga przebaczenia i odpuszczenia wszystkich grzechów.
Innà przestrogà dla zuchwalców sà s∏owa Êw. Paw∏a: "Czy˝ nie wiecie, ˝e niesprawiedliwi nie posiàdà Królestwa Bo˝ego. Nie ∏udêcie
si´! Ani rozpustnicy, ani ba∏wochwalcy, ani cudzo∏o˝nicy, ani rozwi´êli, ani m´˝czyêni wspó∏˝yjàcy ze sobà, ani z∏odzieje, ani chciwi,
ani pijacy, ani oszczercy nie odziedziczà Królestwa Bo˝ego" (1 Kor
6,9 nn).

RAC HU NE K SU MIE NIA
PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA
Co to jest grzech? Grzech jest to dobrowolne i Êwiadome przekroczenie przykazania Bo˝ego lub koÊcielnego. Grzech polega wi´c
na niepos∏uszeƒstwie i wynoszeniu w∏asnej woli nad wol´ Bo˝à.
Grzech mo˝e byç ci´˝ki, czyli Êmiertelny albo lekki, czyli powszedni.
Grzech ci´˝ki pope∏nia cz∏owiek wtedy, gdy przekracza przykazania:
1) w wa˝nej rzeczy - jest to tzw. materia wielka,
2) zupe∏nie Êwiadomie i
3) ca∏kowicie dobrowolnie.
Grzech lekki pope∏nia cz∏owiek wtedy, gdy przekracza przykazania:
1) w ma∏ej rzeczy,
2) bez ca∏kowitej ÊwiadomoÊci,
3) bez ca∏kowitej dobrowolnoÊci.
Skutki grzechu: Grzech ci´˝ki (Êmiertelny) jest ca∏kowitym odwróceniem si´ cz∏owieka od Boga, od celu ostatecznego. Pozbawia
dusz´ ∏aski uÊwi´cajàcej, która stanowi nadprzyrodzone ˝ycie duszy.
Zrywa wspólnot´ z Bogiem i wyrzàdza krzywd´ KoÊcio∏owi. Jest najwi´-kszym nieszcz´Êciem cz∏owieka. Cz∏owiek przestaje byç dzieckiem Bo˝ym, traci wszystkie zas∏ugi za dobre uczynki dawniej wykonane i nie mo˝e osiàgnàç nowych zas∏ug. Kto umiera w ci´˝kim
grzechu jest odrzucony od Boga na wieki, czyli zostaje pot´piony.
Jest to kara wieczna.
Grzech lekki (powszedni) os∏abia naszà ∏àcznoÊç z Bogiem
i pomniejsza Êwi´toÊç KoÊcio∏a, ale nie pozbawia cz∏owieka stanu ∏aski. Poniewa˝ grzech ci´˝ki jest tragedià dla cz∏owieka, dlatego nale˝y w swoim rachunku sumienia dok∏adnie rozwa˝yç najpierw wielkoÊç materii danego grzechu, nast´pnie stan ÊwiadomoÊci przed lub
w czasie pope∏niania tego˝ grzechu przy równoczesnym uwzgl´dnieniu stanu swojej dobrowolnoÊci. W niniejszym schemacie rachunku
sumienia sà wymienione grzechy, których materia jest zawsze wielka i sà zaznaczone w nawiasie "mw".
Inne grzechy w tym schemacie wymienione mogà mieç materi´
wielkà w zale˝noÊci od wielkoÊci szkody (krzywdy), jakà cz∏owiek
przez ten grzech wyrzàdzi∏:
1) Bogu, 2) sobie, 3) bliêniemu, 4) grupie spo∏ecznej lub spo∏eczeństwu.
Oto niektóre przyk∏ady:
ad 1) "Odwodzi∏em innych od Boga", wykazujàc ˝e Bóg w ogóle nie istnieje.
ad 2) "Szkodzi∏em sobie na zdrowiu", np. przez nadmierne picie alkoholu i da∏em przy tym wielkie zgorszeme.
ad 3) "Namawia∏em do grzechu", np. do grzechu nieczystego,
do wielkiej kradzie˝y, do krzywoprzysi´stwa itp.
ad 4) "Przekazywa∏em innym z∏e ksià˝ki, filmy", które spowodowa∏y wiele z∏a.
Uwaga! WielkoÊç materii nale˝y oceniaç nie wed∏ug w∏asnego
odczucia szkody, ale wg odczucia osoby lub osób poszkodowanych.
Nale˝y si´ mieç jednak na bacznoÊci przed zbyt formalistycznym traktowaniem swoich grzechów, mówiàc sobie np. "wyspowiadam si´ i wszystko b´dzie za∏atwione". Tak w∏aÊnie nie jest, bo za
ka˝dy grzech ju˝ wyspowiadany cz∏owiek poniesie kar´ tu na ziemi
albo w czyÊçcu po Êmierci. Innym niebezpieczeƒstwem dla cz∏owieka jest szataƒskie nastawienie w segregowaniu grzechów, tzn. unikaç tylko grzechów ci´˝kich, a lekcewa˝yç grzechy lekkie. Dla przyk∏adu rozwa˝my s∏owa P. Jezusa pot´piajàce tych, którzy w swoim
˝yciu nie czynili uczynków mi∏osierdzia: "Idêcie precz ode mnie

Wprowadzenie do rachunku sumienia
Bóg w swoim wielkim mi∏osierdziu chce ratowaç ka˝dego cz∏owieka zagro˝onego ustawicznie wp∏ywem z∏ego ducha, szatana.
W tym celu ustanowi∏ P. Jezus Sakrament Pokuty, aby ka˝dy grzesznik móg∏ ∏atwo powróciç do mi∏ujàcego Ojca. Pan Jezus przekaza∏ t´
w∏adz´ pojednania swojemu KoÊcio∏owi s∏owami: "Weêmijcie Ducha
Âwi´tego, którym odpuÊcicie grzechy - b´dà odpuszczone, a którym
zatrzymacie - b´dà zatrzymane" (J 20, 22).
KoÊció∏ wype∏nia t´ misj´ Chrystusa przez swoich kap∏anów
w Sakramencie Pokuty, popularnie nazwanym Spowiedzià Êwi´tà.
Dla owocnej Spowiedzi Êw. wymaga si´ wype∏nienia 5 warunków,
mianowicie:
1) dobry rachunek sumienia,
2) ˝al za pope∏nione grzechy,
3) postanowienie poprawy,
4) szczere wyznanie grzechów,
5) zadoÊçuczynienie.
Bóg Ojciec bez ˝alu nie odpuszcza nigdy ˝adnego grzechu osobistego. ˚eby wi´c za grzech ˝a∏owaç _ trzeba go najpierw poznaç.
W tym celu nale˝y dok∏adnie rozwa˝yç grzechy wymienione w tym
"rachunku sumienia" i pami´cià si´gnàç do w∏asnej przesz∏oÊci. Je˝eli swoich grzechów pozna si´ wiele - wtedy zaleca si´, by przys,tàpiç do konfesjona∏u z karteczkà.
Przedtem jednak trzeba wzbudziç ˝al za grzechy (mo˝liwie doskona∏y), nast´pnie mocno postanowiç (trzeci warunek) unikaç
wszelkich grzechów, zw∏aszcza ci´˝kich, a tak˝e unikaç okazji do ich
powtarzania. Ponadto trzeba naprawiç krzywd´ (piàty warunek), np.
zwróciç rzecz skradzionà i wynagrodziç wszelkie szkody przez siebie
wyrzàdzone.
Modlitwa przed rachunkiem sumienia
Wszechmogàcy i mi∏osierny Bo˝e, oÊwieç mój umys∏, abym pozna∏ grzechy, które pope∏ni∏em i odmieƒ moje serce, abym szczerze
nawróci∏ si´ do Ciebie. Niech Twoja mi∏oÊç zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrzàdzi∏em krzywd´. Niech Twoja dobroç ,uleczy moje rany, umocni mojà s∏aboÊç. Niech Duch Âwi´ty obdarzy mnie nowym ˝yciem i odnowi we mnie mi∏oÊç, aby w moich czynach zajaÊnia∏ obraz twojego Syna, który z Tobà ˝yje i króluje na wieki wieków. Amen.

PIERWSZE PRZYKAZANIE BO˚E
Nie b´ dziesz mia∏ bo gów cu dzych przede mnà
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1. Nie modli∏em si´ w ogóle...
2. Dobrowolnie wàtpi∏em o prawdach wiary (jakich?)...
3. Zapar∏em si´ wiary (zg) * - (mw)...
4. Publicznie krytykowa∏em prawdy wiary (zg) (mw)

5. Wstydzi∏em si´ swojej wiary...
6. Nie stara∏em si´ o pog∏´bienie swojej wiedzy religijnej
przez s∏uchanie kazaƒ, czytanie Pisma Âw., ksià˝ek religijnych itp.
7. Nie ufa∏em Bogu, np. w grzechowych utrapieniach...
8. Narzeka∏em na P. Boga, np. w niepowodzeniach (zg)...
9. Poddawa∏em si´ rozpaczy i zwàtpieniu...
10. Wierzy∏em w zabobony, wró˝by czy horoskopy...
11. Zniewa˝y∏em osoby duchowne, miejsca i rzeczy poÊwi´cone, np. koÊcio∏y, cmentarze, krzy˝e, obrazy itp. (zg)...
12. Przeszkadza∏em drugim w spe∏nianiu praktyk religijnych,
np. w rodzinie, w Êrodowisku pracy...
13. Ceni∏em pieniàdz, wygody, przyjemnoÊci, sport itp. bardziej ni˝ sprawy Bo˝e i zbawienie w∏asnej duszy...
14. Nara˝a∏em si´ na utrat´ wiary przez z∏e widowiska, filmy,
ksià˝ki, programy telewizyjne, towarzystwo, itp...
15. Nale˝a∏em lub nale˝´ do organizacji ateistycznej (zg)
(mw
16. Zapiera∏em si´ Boga lub Go zwalcza∏em (zg)(mw)...
17. Odwodzi∏em innych od Boga...
18. Wyst´powa∏em przeciw nauce Bo˝ej lub nauce KoÊcio∏a
(zg) - (mw)...
19. Da∏em zgorszenie swoim' z∏ym. zachowaniem lub z∏ym
mówieniem...
* Uwaga! Umieszczone w nawiasie "zg" oznacza, ˝e ten grzech
jest tak˝e grzechem zgorszenia, rozumianym w sensie popularnym
jako z∏y przyk∏ad, powodujàcy oburzenie albo zach´t´ do z∏a, a dla
êle czyniàcych - niebezpiecznym umocnieniem. WielkoÊç zgorszenia
zale˝y od osoby, jej godnoÊci, sprawowanej funkcji, pozycji spo∏ecznej itp. .

2. Spóêni∏em si´ na Msz´ Êw. w niedziel´ lub w Êwi´to nakazane...
3. We Mszy Êw. nie bra∏em czynnego udzia∏u...
4. Przeszkadza∏em innym w skupieniu w czasie Mszy Êw...
5. Pracowa∏em w niedziel´ lub inne Êwi´to bez koniecznej potrzeby (zg)...
6. Zniewa˝y∏em Dzieƒ Paƒski przez pijaƒstwo lub udzia∏
w grzesznych zabawach i rozrywkach (zg)...
Uwaga! Ka˝dy grzech pope∏niony przeciw pierwszym trzem
przykazaniom Bo˝ym, godzi bezpoÊrednio w "przykazanie mi∏oÊci
Boga", które brzmi: "B´dziesz mi∏owa∏ Pana Boga Twego z ca∏ego
serca, z ca∏ej duszy, z wszystkich myÊli i ze wszystkich si∏ swoich".
Ka˝dy grzech pope∏niony przeciw przykazaniom Bo˝ym od czwartego do dziesiàtego godzi poÊrednio w "przykazanie mi∏oÊci Boga",
a bezpoÊrednio w "przykazanie mi∏oÊci bliêniego", które brzmi:
"B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego jak siebie samego".

CZWARTE PRZYKAZANIE BO˚E
C zc ij o j ca twe go i mat k´ tw oj à
1. Nie okazywa∏em swoim rodzicom mi∏oÊci i szacunku...
2. Odnosi∏em si´ do rodziców w sposób ubli˝ajàcy, k∏óci∏em
si´ z nimi, obmawia∏em ich, bi∏em ich, wstydzi∏em si´ swoich rodziców...
3. Nie stara∏em si´ pomóc rodzicom...
4. Nie by∏em pos∏uszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom...
5. Nie modli∏em si´ za rodziców...
Obowiàzki rodziców:
6. Nie dba∏em o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie
dzieci (modlitwa, Msza Êw. w niedziel´ i Êwi´ta, ucz´szczanie na
lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów Êw., itp.)...
7. Nie stara∏em si´ o wspó∏prac´ z duszpasterzem w katechizacji dzieci...
8. Nie dawa∏em dzieciom dobrego przyk∏adu w wype∏nianiu
obowiàzków religijnych, w pracy zawodowej, we wspó∏˝yciu z sàsiadami...
9. Nie poÊwi´ca∏em dzieciom czasu, nie interesowa∏em si´ ich
problemami ˝yciowymi...
10. Nie dba∏em o ich wykszta∏cenie, utrzymanie i odpoczynek...
11. Nie stara∏em si´ ich kochaç i traktowaç jednakowo...
12. By∏em niesprawiedliwy w karaniu...
13. Rozpieszcza∏em swoje dzieci przez spe∏nianie wszystkich
ich zachcianek, np. w oglàdaniu telewizji...
14. Nie stara∏em si´ o wspólnà modlitw´, czytanie Pisma Âw.,
rozmowy religijne oraz o znaki wiary w mieszkaniu (krzy˝, obrazy
religijne)...
15. By∏em oboj´tny na to, z kim si´ moje dziecko przyjaêni...
16. Nie wymaga∏em od dzieci odpowiedniego szacunku dla
rodziców, kap∏anów, nauczycieli, ludzi starszych i dla ka˝dego cz∏owieka...
17. Krytykowa∏em w obecnoÊci dzieci duchowieƒstwo (zg)...
18. Wtràca∏em si´ w po˝ycie ma∏˝eƒskie dzieci, powodujàc
konflikty...
19. Nie wype∏nia∏em obowiàzków wobec chrzeÊniaka...

DRUGIE PRZYKAZANIE BO˚E
Nie b´ dziesz bra∏ imie nia Pa na Bo ga Twe go nada rem no.
1. Wymawia∏em imiona Âwi´tych lub imi´ Bó˝e - bez uszanowania, bez potrzeby, w ˝artach, w gniewie. z przyzwyczajenia..
2. Bluêni∏em przeciw Bogu lub Âwi´tym (zg) - (mw)...
3. Nie dotrzyma∏em przysi´gi albo Êlubu z∏o˝onego Bogu
(mw)
4. Przysi´ga∏em niepotrzebnie lub z∏o˝y∏em fa∏szywà czy niemoralnà przysi´g´. Czy naprawi∏em wyrzàdzonà przez to krzywd´?
(mw)...
5. Przyjà∏em po Êwi´tokradzku Sakramenty Êw.które? (mw)...
6. Przeklina∏em kogoÊ w myÊlach lub publicznie (zg)...
7. Rozmawia∏em o sprawach religijnych lekcewa˝àco...
8. Wstydzi∏em si´ chrzeÊcijaƒskiego pozdrowienia lub zewn´trznych gestów religijnych, jak znak krzy˝a ÂW., przykl´kni´cie, zdj´cie czapki przed koÊcio∏em lub przed krzy˝em... itp. (zg).
9. Nosi∏em lub nosz´ symbole religijne (dewocjonalia) jako
ozdob´, maskotk´ lub fetysz - a nie jako zewn´trzny wyraz wiary...
10. U˝ywa∏em s∏ów z Pisma Âw. dla ˝artów, dla obrony
grzesznych interesów, dla poparcia b∏´dnej nauki... itp.
11. Bra∏em udzia∏ w seansach spirytystycznych...

TRZECIE PRZYKAZANIE BO˚E
P am i´t aj , a by Ê d zi eƒ Ê w i´t y Ê wi ´ci ∏

Obowiàzki ma∏˝onków

1. OpuÊci∏em z w∏asnej winy Msz´ Êw. w niedziel´ lub w Êwi´to nakazane (zg) - (mw)...
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20. Nie kocha∏em szczerze m´˝a/˝ony...
21. Nie troszczy∏em si´ o zdrowie wspó∏ma∏˝onka...

22. Nie poczuwam si´ do odpowiedzialnoÊci za uÊwi´cenie
i zbawienie wspó∏ma∏˝onka...
23. UkrywaliÊmy przed sobà wa˝ne sprawy...
24, UtrudnialiÊmy sobie ˝ycie przez z∏y humor, kaprysy,
gniew itp.
25. RozjàtrzaliÊmy niezgod´, opowiadajàc innym, co nas dzieli...
26. Nie dochowa∏em wiernoÊci ma∏˝eƒskiej (mw)...
27. UnikaliÊmy potomstwa w sposób grzeszny (mw)...
28. OgraniczaliÊmy liczb´ dzieci dla w∏asnej wygody...
29. Nasz dom nie jest wzorem i przyk∏adem ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego. ..

22. Nie panowa∏em nad swoimi z∏ymi sk∏onnoÊciami, np. do
gniewu, chciwoÊci, zmys∏owoÊci, zazdroÊci itp.
23. Bawi∏em si´ cudzym kosztem.
24. Przyczyni∏em si´ do rozwoju na∏ogu u siebie lub u innych
(zg)...
25. Zadawa∏em Êwiadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub
moralne...
26. Niszczy∏em przyjaêƒ mi´dzy ludêmi...
27. Zaniedbuj´ swój rozwój intelektualany, moralny, religijny,
fizyczny, umys∏owy, psychiczny...
28. Przebywam w z∏ym towarzystwie...

Obowiàzki wzgl´dem Ojczyzny

SZÓSTE PRZYKAZANIE BO˚E
Nie cu dzo ∏ó˝

30. Nie szuka∏em szczerze dobra mojego Kraju...
31. Nie spe∏nia∏em solidnie swoich obowiàzków zawodowych...
32. Niedobrze ˝y∏em lub ˝yj´ z towarzyszami pracy...
33. Nie da∏em dobrego przyk∏adu wspó∏pracownikom...
34. Szerzy∏em z∏o w Êrodowisku pracy przez: przekleƒstwa,
wulgarne s∏owa, u˝ywanie alkoholu, obmowy itp.
35. Dawa∏em niesprawiedliwà zap∏at´...
36. Patrzy∏em przez palce na z∏o, aby mieç spokój...
37. Pominà∏em pracowników w awansie...
38. Zmusza∏em podw∏adnych do pracy ponad si∏y.

DZIEWIÑTE PRZYKAZANIE BO˚E
Nie po˝àdaj ˝o ny bliê nie go twe go
1. Nie mia∏em nale˝ytego poszanowania dla cia∏a i jego si∏
rozrodczych...
2. Mia∏em upodobanie w myÊlach nieskromnych (mw)..
3. Pragnà∏em widzieç nieskromnoÊci...
4. Podnieca∏em si´ do grzechu nieczystego przez lektur´,
fantazj´, filmy, widowiska, pornografi´, itp. (mw)...
5. Pope∏ni∏em grzech nieczysty ze sobà lub z innà osobà (zg)
- (mw)...
6. Po˝àda∏em drugiej osoby...
7. Prowadzi∏em nieprzyzwoite rozmowy (zg) -(mw)...
8. Nie odsunà∏em od siebie okazji do grzechów nieczystych,
np. podejrzane osoby, obrazki porno, ksià˝ki, zdj´cia, filmy, programy telewizyjne...
9. Przekazywa∏em innym z∏e ksià˝ki, filmy, obrazki porno itp.
(zg) - (mw)...
10. Nie przestrzega∏em rozumnej wstydliwoÊci w ubiorze
i w zachowaniu...
11. Nadu˝ywa∏em praw ma∏˝eƒskich (stosunki przerywane,
Êrodki poronne, antykoncepcyjne...) (mw).
12. Nie stara∏em si´ poznaç etycznych metod kierowania
p∏odnoÊcià...
13. Nie szanowa∏em w ma∏˝eƒstwe czasowej niemo˝noÊci
wspó∏˝ycia...
14. Nie uÊwiadamia∏em stopniowo swoich dzieci w dziedzinie
seksualnej...
15. Stwarza∏em sytuacje rozbudzajàce po˝àdanie (zg) (mw)...
16. Podglàda∏em ˝ycie seksualne innych...
17. Wciàga∏em w prze˝ycia seksualne osoby nieletnie (zg) (mw)...
18. Obna˝a∏em si´ publicznie dla podniecenia innych (zg) (mw)...
19. Zwleka∏em z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn...
20. Podejmowa∏em wspó∏˝ycie seksualne w ma∏˝eƒstwie
w stanie nietrzeêwym (mw)...
21. Planowa∏em i zmierza∏em do rozwodu (mw)...
22. Rozwiod∏em si´ (zg) - (mw)...
23. Wszed∏em po rozwodzie w nast´pny zwiàzek ma∏˝eƒski
(cywilny) (zg) - (mw)...
Uwaga! Ka˝dy grzech przeciw szóstemu i dziewiàtemu przyka-

PIÑTE PRZYKAZANIE BO˚E
Nie za bi jaj
Wszelka krzywda: fizyczna, psychiczna czy moralna, wyrzàdzona poÊrednio lub bezpoÊrednio, sobie lub bliêniemu - godzi
w piàte przykazanie Bo˝e.
1. Szkodzi∏em sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia,
palenia tytoniu, picia alkoholu, przecià˝enie pracà, lekcewa˝enie
snu, wypoczynku...
2. Usi∏owa∏em pope∏niç samobójstwo (mw)...
3. ˚yczy∏em sobie lub bliêniemu Êmierci...
4. Zbyt lekkomyÊlnie nara˝a∏em swoje zdrowie i ˝ycie... , 5.
Zabi∏em cz∏owieka, mo˝e nienarodzonego (mw)...
6. Zach´ca∏em, namawia∏em lub zmusza∏em do przerwania
cià˝y (zg) - (mw)...
7. ˚ywi´ do bliênich nienawiÊç lub niech´ç...
8. Pobi∏em lub pokaleczy∏em kogoÊ...
9. Gorszy∏em bliênich swoim post´powaniem...
10. Szkodzi∏em bliêniemu (w jaki sposób?)...
11. Namawia∏em do grzechu (jakiego?)...
12. Prowadzi∏em pojazd w stanie nietrzeêwym...
13. Lekcewa˝y∏em przepisy bezpieczeƒstwa na drodze lub
przy pracy...
14. Nie traktowa∏em Êrodowiska naturalnego jako dzie∏a Bo˝ego...
15. Niszczy∏em moje naturalne otoczenie lub nie przestrzega∏em obowiàzujàcych przepisów odnoÊnie ochrony Êrodowiska naturalnego...
16. Zn´ca∏em si´ nad zwierz´tami...
17. Gardzi∏em drugim cz∏owiekiem...
18. WyÊmiewa∏em si´ z bliêniego, przezywa∏em go...
19. Nie modli∏em si´ za osobistych wrogów i przeÊladowców...
20. Nie przebaczy∏em komuÊ w swoim sercu...
21. Nie ratowa∏em bliêniego w zagro˝eniu, odmówi∏em mu
pomocy...

3

zaniu Bo˝emu pope∏niony w obecnoÊci innej osoby jest równoczeÊnie wielkim grzechem zgorszenia, zw∏aszcza pope∏niony w obecnoÊci dziecka.

11. Pozywa∏em do sàdu z b∏ahych powodów...
12. Stawa∏em po stronie nieprawdy (np. dla korzyÊci) (zg)...
13. By∏em wÊcibskim, pods∏uchiwa∏em, podglàda∏em...
14. Zwala∏em win´ na bliêniego...
15. Donios∏em fa∏szywie lub fa∏szywie zeznawa∏em...
16. Mówi∏em bezmyÊlnie, g∏upio (gadulstwo)...
17. Fa∏szowa∏em dokumenty...
18. Zmusza∏em kogoÊ do przyj´cia poglàdów, sprzecznych
z jego przekonaniami...

SIÓDME PRZYKAZANIE BO˚E
Nie kradnij,
DZIESIÑTE PRZYKAZANIE BO˚E
Nie po˝àdaj ˝adnej rzeczy blêniego twego
1. Przyw∏aszczy∏em sobie cudzà rzecz (prywatnà, spo∏ecznà)...
2. Przyw∏aszczy∏em sobie owoce cudzej pracy lub zas∏ugi innych...
3. Zabiera∏em innym czas, ka˝àc na siebie czekaç...
4. Wyrzàdzi∏em szkod´ przez lenistwo, spóênialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów...
5. Zatrzyma∏em rzecz znalezionà lub po˝yczonà...
6. Nie odda∏em d∏ugu w terminie albo w ogóle nie odda∏em...
7. Rzecz skradzionà kupi∏em albo sprzeda∏em...
8. Da∏em si´ przekupiç przez dawanie lub branie ∏apówek...
9. Zniszczy∏em cudzà w∏asnoÊç...
10. Nie dopilnowa∏em rzeczy b´dàcych w∏asnoÊcià wspólnà,
spo∏ecznà...
11. Oszuka∏em bliêniego w handlu...
12. By∏em chciwy, zazdrosny, po˝àda∏em dobra cudzego...
13. Nie wynagrodzi∏em krzywd ani przed Spowiedzià Êw., ani
potem...
14. Urzàdzi∏em si´ materialnie cudzym kosztem...
15. Nie wynagradza∏em sprawiedliwie za prac´...
16. Przywiàzywa∏em si´ zbytnio do rzeczy materialnych
17. By∏em nieoszcz´dny, a skàpy wobec potrzebujàcych.
18. Marnowa∏em talenty swoje i innych (np. wyk∏adowca nie
przygotowany prowadzi lekcj´)...
19. Zabiera∏em innym bezmyÊlnie czas...
20. Wykorzystywa∏em czas pracy lub Êrodki s∏u˝bowe dla celów prywatnych...
21. Oszukiwa∏em przy transakcjach...
Uwaga! Wszelka szkoda wyrzàdzona bliêniemu musi byç naprawiona przed Spowiedzià Êw. albo w jak najkrótszym czasie po
niej, poniewa˝ inaczej Spowiedê Êw. mo˝e byç Êwi´tokradzka.

PRZYKAZANIA KOÂCIELNE (x 5)
1. "Ustanowione przez KoÊció∏ dni Êwi´te Êwi´ciç" (por. III
przykazanie Bo˝e).
2. "W niedziele i Êwi´ta nakazane we Mszy Êw. nabo˝nie
uczestniczyç".
3. "Posty nakazane zachowywaç" - tzn. nale˝y umartwiaç si´
przez wszystkie piàtki ca∏ego roku oraz potraw mi´snych nie spo˝ywaç. W piàtek P. Jezus by∏ torturowany i kona∏ na krzy˝u dla naszego zbawienia, dlatego ka˝de nasze umartwienie ma byç z mi∏oÊci i wdzi´cznoÊci dla Pana Jezusa.
4. "Przynajmniej raz w roku spowiadaç si´ i Komuni´ Êw.
przyjmowaç". Dla bezpieczeƒstwa naszego zbawienia KoÊció∏ poleca w dzisiejszych czasach cz´stà Spowiedê Êw., np. co miesiàc. Po
d∏u˝szej przerwie, np. po trzech miesiàcach, do dobrej Spowiedzi
Êw. nale˝y przygotowaç si´ koniecznie przy pomocy dobrego (np.
niniejszego) rachunku sumienia.
5. "W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urzàdzaç".
W okresach pokutnych nale˝y codziennie umartwiaç si´, np. rezygnowaç z przyjemnoÊci dozwolonych, a wi´cej czasu poÊwi´ciç na
modlitw´, czytanie Pisma Âw. i ksià˝ek religijnych, spe∏niaç uczynki mi∏osierdzia, ubogacaç swojà wiedz´ religijnà.

GRZECHY CUDZE (9 rodzajów)
Grzech cudzy pope∏nia ten, kto innych nara˝a na grzech.
Te grzechy zdarzajà si´ bardzo cz´sto i pope∏nia je ka˝dy
cz∏owiek wtedy, gdy:
1. Pobudza do grzechu, np. przez nieskromny ubiór, rozgniewanie, z∏e mówienie, z∏e zachowanie, itp. (zg)...
2. Radzi do grzechu, np. do z∏odziejstwa (zg)...
3. Nakazuje pope∏niç grzech, np. dzieciom, domownikom,
podw∏adnym (zg)...
4. Milczy na grzech bliêniego, np. ˝eby mieç spokój...
5. Zezwala pope∏niç grzech, np. podw∏adnym lub domownikom...
6. Pomaga pope∏niç grzech, np. przy rabunku (zg)...
7. Nie karze grzechu, np. pope∏nionego przez dzieci, podw∏adnych (zg)...
8. Broni grzechu pope∏nionego przez kogokolwiek (zg).
9. Pochwala grzech pope∏niony przez kogokolwiek...

ÓSME PRZYKAZANIE BO˚E
Nie mów fa∏ szy we go Êwia dec twa prze ciw bliê nie mu
twe mu
1. K∏ama∏em i k∏ami´ z przyzwyczajenia...
2. Posàdza∏em lekkomyÊlnie...
3. Bez potrzeby mówi∏em o wadach lub grzechach bliênich
(obmowy)...
4. Oczernia∏em bliêniego, opowiadajàc o nim nieprawdziwe,
z∏e rzeczy...
5. By∏em ob∏udny wobec bliêniego...
6. Nie naprawi∏em krzywd spowodowanych moim k∏amstwem...
7. Nie zachowa∏em powierzonej mi tajemnicy albo sekretów.. .
8. Nie zachowa∏em tajemnicy zawodowej (np. lekarz, piel´gniarka)...
9. Nie dotrzyma∏em s∏owa, obietnic...
10. Osàdza∏em bliênich...

GRZECHY G¸ÓWNE (7 rodzajów)
Sà to najbardziej niebezpieczne grzechy, poniewa˝ burzà w zasadniczy sposób moralnoÊç, przeradzajàc si´ ∏atwo w groêne i trudno uleczalne na∏ogi. Te w∏aÊnie grzechy i na∏ogi prowadzà do naj
ci´˝szych zbrodni, np. do zabójstwa, ba∏wochwalstwa, do utraty wiary, do samobójstwa. Nale˝y wi´c te grzechy szczególnie Êledziç
w swoim post´powaniu, aby ka˝dy z nich w zarodku likwidowaç.
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1. Pycha - jest to nadmierna mi∏oÊç do siebie, czyli zbyt
wysokie ocenianie swojej wartoÊci. Cz∏owiek pyszny ∏atwo odmówi
pos∏uszeƒstwa Bogu i KoÊcio∏owi...
2. ChciwoÊç - ujawnia si´ u cz∏owieka jako pogoƒ za niesprawiedliwym zyskiem i jako skàpstwo.
3. ZazdroÊç - rodzi niech´ç do ludzi, którym si´ dobrze powodzi, którzy sà ubogaceni darami naturalnymi. Tym w∏aÊnie ludziom próbuje zazdroÊnik zaszkodziç, np. przez znies∏awienie...
4. NieczystoÊç - (por. VI prz. Bo˝e).
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - ktokolwiek je ponad
miar´ staje si´ chory, oci´˝a∏y i zmys∏owy. Picie alkoholu w celu
upicia si´ jest grzechem ci´˝kim.
6. Gniew - zdarza si´ najcz´Êciej u pysza∏ków. Cz∏owiek, który
lekcewa˝y t´ sk∏onnoÊç u siebie - dopuszcza si´ wielu grzechów
niesprawiedliwoÊci przez zniewagi, rozsiewanie strachu, niszczenie
przyjaêni i majàtku itp.
7. Lenistwo - jest najbardziej niebezpieczne w dziedzinie
w∏asnego uÊwi´cenia, np. przez zaniedbywanie praktyk religijnych... Innym przejawem lenistwa jest lekcewa˝enie swoich obowiàzków np. przez opuszczenie lub z∏e wykonanie...

wiedliwe wynagrodzenie, p∏acenie alkoholem, nierzàdem lub czymÊ
niegodziwym. ociàganie si´ z zap∏atà za prac´ itp. (zg)...

GRZECHY ZANIEDBANIA
Sà to zaniedbane dobre uczynki, które ka˝dy chrzeÊcijanin
powinien codziennie spe∏niaç: jedne z obowiàzku, a niektóre w duchu pokuty i dla doskonalenia w mi∏oÊci.
Zaniedbywane uczynki mi∏osierdzia a) wzgl´dem duszy (7 rodzajów)
1. Nie upomina∏em grzeszàcych.
2. Nie poucza∏em nie umiejàcych.
3. Wàtpiàcym nie u˝yczy∏em dobrej rady.
4. Nie pociesza∏em strapionych.
5. Nie chcia∏em krzywdy cierpliwie znosiç.
6. Nie chcia∏em urazów ch´tnie darowaç.
7. Nie modli∏em si´ ani za ˝ywych, ani za zmar∏ych.
b) wzgl´dem cia∏a (7 rodzajów)
8. Nie nakarmi∏em g∏odnego.
9. Nie napoi∏em spragnionego.
10. Nie u˝yczy∏em goÊciny komuÊ w wielkiej potrzebie.
11. Nie wspomog∏em kogoÊ w wielkiej potrzebie.
12. Nie stara∏em si´ o wi´êniów, np. kogoÊ z bliskich.
13. Nie odwiedza∏em chorych, starych (rodziców, krewnych,
znajomych...).
14. Nie bra∏em udzia∏u w pogrzebie, zw∏aszcza cz∏owieka zas∏u˝onego.
15. Zaniedbywa∏em najprzedniejsze dobre uczynki: modlitw´,
post, ja∏mu˝n´.
16. Nie stara∏em si´ o dary Ducha Âwi´tego: màdroÊci, rozumu, rady, m´stwa, umiej´tnoÊci, pobo˝noÊci i bojaêni Bo˝ej.
17. Nie ubiega∏em si´ o cnoty: 7 cnót g∏ównych, 4 cnoty kardynalne, 3 cnoty Boskie.
18. Nie stara∏em si´ uzyskaç odpustu zupe∏nego.
19. Nie pog∏´biam swojej wiary przez czytanie Pisma Âw.
i lektury religijnej.
20. Trwoni∏em czas na nieu˝yteczne lub szkodliwe zaj´cia,
np. oglàdanie niebezpiecznych pragramów telewizyjnych, d∏ugie
zabawy, plotki...

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ÂWI¢TEMU
(6 rodzajów) Ktokolwiek lekcewa˝y te grzechy, nie mo˝e si´
nigdy dobrze wyspowiadaç. Trzeba wi´c najpierw te grzechy przeciw Duchowi Âwi´temu starannie poznaç, codziennie nad nimi
czuwaç i do koƒca swojego ˝ycia wykluczyç.
1. Grzeszyç zuchwale w nadziei mi∏osierdzia Bo˝ego - ktokolwiek decyduje si´ pope∏niç grzech ci´˝ki, liczàc na przebaczenie
w Sakramencie Pokuty - pope∏nia grzech przeciw DS (mw)...
2. Wàtpiç o ∏asce Bo˝ej, np. ˝ona nie modli si´ za swojego
m´˝a pijaka, poniewa˝ wàtpi w mo˝liwoÊç jego nawrócenia...
3: Sprzeciwiaç si´ jakieÊ prawdzie chrzeÊcijaƒskiej, np. tej, ˝e
Bóg jest S´dzià sprawiedliwym, który za dobre czyny wynagradza
a za z∏e karze (mw)...
4. Bliêniemu ∏aski Bo˝ej zazdroÊciç, np. wielkiemu grzesznikowi, który nawróci∏ si´ i sta∏ si´ gorliwym katolikiem praktykujàcym.
5. Zatwardzia∏oÊç wobec natchnieƒ Ducha Âwi´tego, np. lekcewa˝enie natchnieƒ DS do dobrych uczynków, do Spowiedzi Êw.
itp.
6. Odk∏adanie pokuty a˝ do Êmierci, np. ˝yje ktoÊ w ci´˝kich
grzechach i daje pos∏uch szatanowi, który zapewnia go, ˝e przed
Êmiercià jeszcze si´ nawróci (mw)...

Modlitwa po rachunku sumienia
˚al i mocne postanowienie poprawy.

GRZECHY WO¸AJÑCE O POMST¢ DO NIEBA (4 rodzaje)
1. UmyÊlne zabójstwo - Najcz´stszà zbrodnià. w obecnych
czasach jest mordowanie dzieci nienarodzonych. Zbrodniarzami
w tej materii sà: lakarze, po∏o˝ne, rodzice, piel´gniarki i ci wszyscy, którzy do tej zbrodni zach´cali, radzili, zmuszali lub nie przeszkodzili (mw) - (zg).
2 Grzech sodomski - Sà to grzechy nieczyste pope∏nione mi´dzy krewnymi, zw∏aszcza w najbli˝szym stopniu pokrewieƒstwa
(zg) - (mw).
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot - Tych ludzi mamy zawsze mi´dzy sobà. Biada tym, którzy ich nie chcà dostrzec i wspomóc ich niedoli.
4. Zatrzymywanie zap∏aty pracownikom - chodzi o niespra-
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Bo˝e Ojcze mój, z g∏´bi serca ˝a∏uj´ za wszystkie grzechy ca∏ego ˝ycia mego, poniewa˝ obrazi∏em Ci´ i zas∏u˝y∏em na to, ˝ebyÊ
mnie jako Sprawiedliwy S´dzia ukara∏ tu na ziemi i w wiecznoÊci.
Najbardziej jednak ˝a∏uj´ za nie dlatego, ˝e Ciebie najlepszego Ojca, grzechami moimi tak bardzo obrazi∏em i zasmuci∏em. ˚a∏uj´, ˝e
z powodu odwrócenia si´ si´ od Ciebie, zmarnowa∏em zas∏ugi gorzkiej m´ki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z mi∏oÊci dla mnie w Ogrójcu krwià si´ poci∏, by∏ ubiczowany,
cierniem ukoronowany, niós∏ ci´˝ki krzy˝, na którym w wielkich boleÊciach umar∏. Postanawiam przy pomocy Twojej ∏aski poprawiç ˝ycie moje i wi´cej nie grzeszyç. Niech odtàd zrozumiem lepiej, ˝e mój
dom rodzinny, miejsce pracy, obowiàzki moje i bliênich sà warsztatem mojej doskona∏oÊci i Êwi´toÊci. Pragn´ wynagrodziç wszelkà
szkod´, którà wyrzàdzi∏em. Pragn´ zawsze do Ciebie nale˝eç i przy
pomocy ∏aski Twojej unikaç wszystkich grzechów oraz okazji do
nich.
Panie Jezu nie bàdê mi S´dzià., lecz Zbawicielem. Matko Syna
Bo˝ego, bà.dê te˝ Matkà mojà i broƒ mnie od z∏ego. Amen.

W konfesjonale
Penitent kl´czàc mówi wyraênie: "Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus". Kap∏an odpowiada: "Na wieki wieków.
Amen".
P: ˚egna si´ i mówi: "W imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen.
Mam lat... Jestem (dzieckiem, uczniem, ˝onatym, m´˝atkà, wdowà).
Ostatni raz spowiada∏em si´ przed (miesiàcem, miesiàcami...). Zadanà pokut´ na ostatniej Spowiedzi Êw. wype∏ni∏em, grzechu nie zatai∏em. Od ostatniej Spowiedzi Êw. obrazi∏em Boga nast´pujàcymi grzechami: (przy grzechach ci´˝kich
nale˝y podaç ich liczb´ i okolicznoÊci)...
Po wyznaniu grzechów penitent mówi: "Wi´cej grzechów
nie pami´tam, za wszystkie grzechy ˝a∏uj´ i prosz´ o zbawiennà nauk´, pokut´ i rozgrzeszenie",
K: Udziela krótkiej nauki, wyznacza pokut´ i udziela
rozgrzeszenia, czyniàc znak krzy˝a Êwi´tego przy s∏owach...
"w imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego".
P: ˚egna si´, gdy Kap∏an czyni znak krzy˝a Êw. i odpowiada: "Amen".
K: "Wys∏awiajmy Pana, bo jest dobry".
P: "Bo Jego mi∏osierdzie trwa na wieki".
K: "Pan odpuÊci∏ Tobie grzechy. Idê w pokoju". Potem
lekko zapuka.
P: Po zapukaniu mówi: "Bogu niech b´dà dzi´ki" i odchodzi.
Modlitwa po Spowiedzi Êw. Panie i Bo˝e mój, dzi´kuj´ Ci
za to, ˝eÊ mnie stworzy∏, ˝eÊ mnie powo∏a∏ do wiary w Jezusa
Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. Ty udzielasz
nam Ducha Âwi´tego, abyÊmy si´ stali Twoimi dzieçmi i dziedzicami. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowskà mi∏oÊcià. Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament
Przebaczenia i Pojednania, abyÊmy coraz doskonalej upodabniali si´ do Twojego Syna. Dzi´kuj´ Ci za cudowne dzie∏o Twego Mi∏osierdzia i wielbi´ Ci´ wraz z ca∏ym KoÊcio∏em za nasze
zbawienie. Tobie niech b´dzie chwa∏a przez Chrystusa w Duchu Âwi´tym teraz i na wieki. Amen.
Wszechmogàcy mi∏osierny Bo˝e, prosz´ Ci´ pokornie
w imi´ Syna Twego, Jezusa Chrystusa, daj mi wytrwa∏oÊç
w dobrem a˝ do Êmierci. Wspieraj mnie i nie dozwól mi oddalaç si´ od Ciebie. Amen.
ZadoÊçuczynienie Nale˝y jak naj pr´dzej wype∏niç zadanà
pokut´. Jest te˝ wskazane na∏o˝yç sobie samemu jakàÊ skutecznà pokut´, uzdrawiajàcà jakiÊ na∏óg lub z∏e przyzwyczajenie.
Wszelkie krzywdy, wyrzàdzone bliênim, nale˝y naprawiç i wynagrodziç. Wszelkie zniewagi, wyrzà.dzone Bogu, mo˝na naprawiç przez gorliwà pobo˝noÊç i pos∏ugiwanie bliênim, czyniàc uczynki mi∏osierdzia. Jednym z najlepszych uczynków
mi∏osierdzia jest uzyskanie odpustu zupe∏nego za zmar∏ych.
Trzeba równie˝ codziennie czuwaç, aby nie obraziç Boga
i bliêniego, unikajàc wszelkich z∏ych okazji. Postanowienie poprawy ma byç konkretne i faktycznie realizowane.

Jakie sà przyczyny z∏ej Spowiedzi Êw.
1. Zbyt d∏uga przerwa.
2. Powierzchowny rachunek sumienia.
3. Brak rezygnacji z grzechów lekkich a nawet ci´˝kich
oraz lekcewa˝enie z∏ych okazji do grzechu.
4. Zaniedbywanie naprawienia wyrzàdzonej szkody i wynagrodzenia krzywd.
Konsekwencjà z∏ych Spowiedzi jest niegodziwe ˝ycie. Innowiercy zarzucajà w∏aÊnie nam katolikom niemoralne ˝ycie
i majà doÊç przyk∏adów, by to udowodniç. Mo˝na powiedzieç
z ca∏à pewnoÊcià, ˝e ktokolwiek praktykuje w swoim ˝yciu jakieÊ z∏e przyzwyczajenie lub jakikolwiek na∏óg, ten spowiada∏
si´ êle. Sakramenty Êwi´te s∏u˝à bowiem ku uzdrowieniu
z najgorszych nawet na∏ogów, jeÊli penitent szczerze wspó∏pracuje z ∏askà Bo˝à. W obecnych czasach KoÊció∏ katolicki udost´pni∏ swoim wiernym wielki dar mi∏osierdzia Bo˝ego, który
mo˝na uzyskaç codziennie. Jest to odpust zupe∏ny, który sprowadza taki sam skutek jak Chrzest Êw. Jednym z warunków
uzyskania tego daru jest dobrze odprawiona Spowiedê Êw., po
której mo˝na wielokrotnie przyjmowaç Komuni´ Êw., np. codziennie przez ca∏y miesiàc. Tyle te˝ mo˝na uzyskaç odpustów
zupe∏nych. Dlatego te˝ KoÊció∏ zach´ca do comiesi´cznej Spowiedzi Êw., ale po dok∏adnym rachunku sumienia. Temu te˝
celowi ma s∏u˝yç niniejszy wzór rachunku sumienia, wg którego nale˝y przygotowywaç si´ do Spowiedzi Êw., zw∏aszcza po
d∏u˝szej przerwie od ostatniej Spowiedzi. Dzisiaj jest mo˝liwoÊç spowiadania si´ codziennie w ka˝dym koÊciele o ka˝dej
porze dnia. Instrukcja "Eucharisticum misterium" poucza, ˝e
nale˝y spowiadaç si´ poza Mszà Êw. Niech wi´c ka˝dy stara si´
wype∏niç jak najlepiej wszystkie warunki wymagane do dobrej
Spowiedzi Êw. i wtedy dopiero odczuje radoÊç z przyja˝ni z Bogiem.
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