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doktorów	Kościoła	i	wybitnych	duchownych	katolickich.	Jest	to	pierwszy	z	serii
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wybranej	przez	nas	tematyce.	
Na	 początek	 proponujemy	 przypomnienie	 tekstów	 m.in.	 św.	 Alfonsa	 Marii
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Nauka	Katolicka	o	piekle

Za	czasów	papieża	Klemensa	VIII	zdarzyło	się,	że	w	grobie	kościoła
Najświętszej	Maryi	Panny	Monticelli	pochowano	człowieka	pozornie	umarłego.
Po	niejakim	czasie	umarły	ten	odzyskał	przytomność	i	przekonał	się	o
straszliwym	położeniu	swoim.	Wstaje	–	szuka	wyjścia,	lecz	ciemności	dokoła,
wyjścia	znaleźć	nie	może.	Woła	ile	tylko	sił	w	piersi,	lecz	nikt	nie	słyszy.
Zmęczony	siada,	rozważa,	co	począć,	trupy	dokoła,	zgnilizna	zewsząd	go
zalatuje	–	więc	tu	będzie	musiał	skończyć	śmiercią	powolną….	Tu	miał	z
kielicha	boleści	umierania	pić	kroplę	po	kropli,	tu	miał	w	całej	okropności
doświadczyć	na	sobie,	co	to	znaczy	umierać.	I	zimny	pot	występuje	mu	na	czoło,
rozpacz	chwyta	go	za	serce.	Wtem	do	tej	ciemnicy	pada	promień	światła,	–
słyszy	z	daleka	kroki	ludzkie	–	z	okrzykiem	radości	wyskakuje	z	grobu,	bo
otworzono	grób,	aby	w	nim	nowego	złożyć	trupa….

Jakże	okropne	było	położenie	tego	człowieka	–	nieprawdaż?	Cóż	dopiero,	gdyby
nikt	nie	był	przyszedł	na	ratunek!…	A	teraz	pomyślcie,	żeby	i	nas	coś
podobnego	spotkało….

Wiara	św.	uczy,	że	grzesznika	niepokutującego	czeka	los	podobny;	czeka	go
pochowanie	żywcem	w	straszliwym	grobie	–	w	grobie	–	tam	–	w	wieczności…
O	tym	mówi	dzisiaj	Pan	Jezus:	„Wszelkie	drzewo,	które	nie	rodzi	dobrych
owoców,	będzie	wycięte	i	w	ogień	wrzucone„,	to	znaczy:	grzesznik	będzie
potępion	w	piekle.

Piekło?…	Jakież	to	wyrzekłem	słowo?	Zaprawdę,	w	tym	słowie	zawarte
wszystkie	a	wszystkie	okropności.	Czyście	wy	się	kiedy	zastanowili	nad	tym,	że
sprawiedliwość	Boska	jak	jest	w	nagradzaniu	nieskończona,	tak	też	i	w	karaniu
jest	nieskończona?	Weźmijmy	dziś	pochodnię	Wiary	do	ręki	i	przy	jej	świetle
przypatrzmy	się	–	piekłu.

I.	CO	UCZY	WIARA	O	PIEKLE?



Wiara	św.	co	do	piekła	cztery	artykuły	podaje:

1.	Jest	piekło.	

Tak	głosi	Pismo	św.,	tak	nauczają	Doktorowie	Kościoła.	Pismo	św.	Starego	i
Nowego	Zakonu	po	wielekroć	mówi	o	piekle,	a	więc	zatwierdza	istnienie	piekła.
Samże	Pan	Jezus	często	mówi	o	piekle.	„Pożyteczniej	jest,	aby	zginął	jeden	z
członków	twoich,	niźliby	miało	być	wrzucone	wszystko	ciało	twoje	do	piekła„.	–
„Kto	nie	wierzy	będzie	potępion„	(Mk	16,	16).

Toż	nauczają	Ojcowie	Kościoła.	Weźcie	do	rąk	księgi	ich,	a	pełno	w	nich
znajdziecie	dowodów,	że	jest	piekło.	Kościół	św.	stanowczo	naucza:	„Którzy	źle
czynili,	pójdą	w	ogień	wieczny”	(Symb.	Athan.).	Rozmaite	sobory	istnienie
piekła	jako	artykuł	wiary	ogłaszają.

A	więc	jest	piekło.	Człowiek	lekkomyślny	lub	niedowiarek	niechże	sobie	mówi,
że	piekło	jest	urojeniem	tylko;	–	słowo	Boże,	jakoby	głosem	gromu	woła:	Jest
piekło!

2.	Męki	w	piekle	są	straszliwe.



Bóg	gdy	nadejdzie	czas	odpłaty,	już
nie	czeka,	lecz	karze	

Ktoś	powie:	„Bóg	był	dla	mnie	dotychczas	tak	miłosierny,	więc	ufam,	że	taki
będzie	w	przyszłości”.	Odpowiem:	dlatego	że	był	dla	ciebie	taki	miłosierny,
chcesz	Go	znów	obrażać?

A	zatem	aż	tak	(mówi	ci	św.	Paweł)	pomiatasz	Bożą	dobrocią	i	cierpliwością?
Czyż	nie	wiesz,	że	Pan	tolerował	Cię	aż	do	tej	pory	bynajmniej	nie	po	to,	byś
nadal	Go	obrażał,	ale	po	to,	byś	opłakiwał	uczynione	zło?

„Czy	bogactwami	dobroci	i	cierpliwości,	i	łagodności	Jego	gardzisz?	Czy	nie
wiesz,	że	dobroć	Boża	przywodzi	cię	do	pokuty?”	(Rz	2,	4	Wlg).	Jeśli	ty	sam
ufając	w	Boże	miłosierdzie,	nie	położysz	kresu	swym	grzechom,	położy	im
kres	Pan.	„Jeśli	ktoś	się	nie	nawróci,	miecz	swój	On	wyostrzy”	(Ps	7,	13).
„Moja	jest	pomsta	i	Ja	oddam	na	czas”	(Pwt	32,	35	Wlg).	Bóg	czeka	cierpliwie,
ale	gdy	nadejdzie	czas	odpłaty,	już	nie	czeka,	lecz	karze.



Zatajone	grzechy	i	świętokradzcze
Komunie	Św.

O,	jak	bardzo	ślepi	są	grzesznicy,	którzy	wstydzą	się	albo	też	boją	wyspowiadać
się	ze	swoich	upadków!	Na	co	się	przyda	to	ukrywanie,	skoro	kiedyś	tajniki	serc
zostaną	odsłonięte	na	oczach	całego	świata?

Skutkiem	świętokradzkiej	spowiedzi	okazuje	się	zaślepienie	i	zatwardziałość
serca,	które	nie	opuszczają	człowieka	nieraz	aż	do	śmierci.

Źle	spowiada	się	ten,	kto	nie	chce	naprawić	wyrządzonej	krzywdy,	choć	może	to
zrobić.		Kto	zataja	grzechy,	ten	chce	oszukać	nie	księdza	—	chce	oszukać
samego	Boga,	a	to	przecież	jest	rzeczą	nieprawdopodobną!

Do	czego	prowadzi	człowieka	świętokradztwo!	Nie	chciałby	on	umrzeć	w
grzechu,	a	nie	ma	siły	go	porzucić!

Ci,	którzy	ukrywają	grzechy	na	spowiedziach,	są	naprawdę	nieszczęśliwi	—
noszą	przecież	w	sercach	okropnego	kata.	Gdyby	dziś,	w	tym	kościele,	Bóg
zrzucił	zasłonę	z	serc	wszystkich,	którzy	tu	są,	to	okazałoby	się,	że	na	wielu	z
tych	serc	wyryty	jest	wyrok	potępienia	zaciągnięty	z	powodu	świętokradzkich
Komunii.	Bo	wielu	przystępuje	do	Stołu	Pańskiego	po	złej	spowiedzi,	jako	że
albo	zataili	swoje	grzechy,	albo	nie	mieli	najmniejszego	żalu	i	postanowienia
poprawy.	Inni	znów	przystępują	do	Komunii	w	gniewie	i	z	przywiązaniem	do
grzechów	i	w	ten	sposób	znieważają	Ciało	i	Krew	Pana.

Kiedy	zbliża	się	do	stołu	Pańskiego	świętokradca,	wydaje	się	jakby
Zbawiciel	mówił	do	niego,	jak	kiedyś	do	Judasza:,	Po	co	tu	idziesz,
przyjacielu?



Szatan	nigdy	się	nie	męczy	-	o
pokusach

To,	że	Jezus	Chrystus	wybiera	sobie	na	miejsce	modlitwy	pustynię,	nie	powinno
nas	dziwić(…)	Co	nas	natomiast	zdumiewa	to;	to,	że	był	kuszony	przez	złego
ducha,	że	ten	duch	ciemności	dwukrotnie	uniósł	Go	nawet	nad	ziemię.	Gdyby
nie	to,	że	opowiedział	o	tym	natchniony	Ewangelista,	nie	chciałoby	się	nam
wierzyć	w	prawdziwość	tego	wydarzenia.

Kiedy	jednak	dłużej	zastanowimy	się	nad	tym,	przestaniemy	się	dziwić	i	z
radością	w	sercu	podziękujemy	dobremu	Zbawicielowi	za	to,	że	pozwolił	kusić
Siebie	po	to,	żeby	nam	wysłużyć	zwycięstwo	w	trudnych	walkach	i	napaściach
ze	strony	piekła.	Jacy	jesteśmy	dzięki	temu	szczęśliwi!	Od	tego	czasu	możemy
zwyciężać	pokusy,	bylebyśmy	tylko	naprawdę	tego	chcieli.

Gdybyśmy	zapytali	tych	byłych	chrześcijan,	którzy	dziś	jęczą	w	piekle	—	a
których	przeznaczeniem	było	przecież	niebo	–	gdybyśmy,	więc	zapytali	ich,
dlaczego	poszli	na	zatracenie,	odpowiedzieliby	nam:,	„Dlatego,	że	ulegaliśmy
pokusom”.

Dobrze	jest	w	czasie	doświadczania	pokusy	zadać	sobie	proste	pytanie:	„Czy	w
mojej	godzinie	śmierci	byłbym	zadowolony,	że	poszedłem	za	tym	piekielnym
podszeptem?”



Herezja	przeciw	Świętej	Miłości

Heretycy	są	heretykami	i	zasługują	na	to	miano	dlatego,	że	spośród	artykułów
wiary	wybierają	te,	które	im	odpowiadają	i	dogadzają,	wszystkie	inne	zaś
odrzucają	odmawiając	im	słuszności.	Katolicy	natomiast	są	katolikami,	gdyż	bez
wyboru	i	jakichkolwiek	zastrzeżeń,	z	niewzruszoną	gotowością	i	stanowczością
przyjmują	całość	nauki	Kościoła.	Zupełnie	tak	samo	dzieje	się	w	dziedzinie
miłości.



Grzech	przeciwko	Duchowi	Świętemu

Sprzeciwiać	się	uznanej	prawdzie	chrześcijańskiej

Prawda	chrześcijańska	jest	to	nauka	Wiary	chrześcijańskiej	i	nauka	obyczajów
chrześcijańskich.	Chrystus	Pan,	Apostołowie	i	Kościół	święty	nauczają	nas,	co
mamy	wierzyć	i	co	mamy	czynić	dla	zbawienia.	„Uznana”	prawda
chrześcijańska	znaczy	te	prawdy,	które	człowiek	zna,	poznaje,	albo	które	znać
powinien.



O	letnich	katolikach

Ach,	drodzy	moi	słuchacze,	iluż	to	chrześcijan,	w	oczach	świata
uchodzących	za	gorliwych,	to	przed	Bogiem	–	który	zna	najskrytsze	tajniki
serc	–	dusze	oziębłe!

Dobry	chrześcijanin	nie	tylko	przyjmuje	wszystkie	prawdy	wiary,	ale	i	rozważa
je,	starając	się	ich	należycie	wyuczyć.		Chętnie	słucha	słowa	Bożego,	a	im
częściej	go	słucha,	tym	bardziej	się	w	nim	rozsmakowuje	i	bardziej	z	niego
korzysta,	unikając	tego,	czego	Bóg	zakazuje,	i	gorliwie	spełniając	to,	co
nakazuje.	Nie	tylko	wie,	że	Bóg	widzi	wszystkie	jego	uczynki	i	że	będzie	go	z
nich	sądził	w	godzinę	śmierci,	ale	także	drży	na	myśl	o	sprawiedliwych	sądach
Bożych	i	gorliwie	stara	się	o	postęp	w	dobrym;	używa	w	tym	celu	wszelkich
możliwych	środków	i	pokut.	To,	co	zrobił	do	tej	pory,	uważa	za	nic;	żałuje,	że
stracił	tyle	czasu,	w	którym	mógł	zgromadzić	sobie	wiele	skarbów	na	życie
wieczne.

A	jak	bardzo	inny	jest	chrześcijanin	oziębły!



Taka	modlitwa	to	czysta	kpina!

Niestety,	może	połowa	tych,	którzy	mnie	teraz	słuchają,	należy	do	rzędu	tych
zaślepieńców	–	zatwardziałych	grzeszników!	A	przecież	ci	ludzie	stoją	tu
spokojni	–	moje	słowa	ich	nudzą,	jakby	wcale	ich	nie	obchodziły.	Diabeł	ich
zaślepił,	omotał	ich	serce	i	zamienił	je	w	kamień.

Zatwardziały	grzesznik,	kiedy	się	modli,	nie	ma	zamiaru	naigrawać	się	z	Boga,	a
przecież	się	naigrawa,	kiedy	na	przykład	nie	chce	powstać	z	grzechu,	a	mówi:
Boże	mój,	kocham	Cię.	Bo	nie	kocha	Stwórcy,	skoro	kocha	grzech.



Czym	jest	fałszywe	miłosierdzie?

	

1.	Możesz	usłyszeć	beztroskich	chrześcijan	mówiących:	„Sąd	Ostateczny	nie
będzie	w	połowie	tak	srogi,	jak	się	o	nim	mówi,	bo	Bóg	jest	dobry	i	nie	będzie
wymagał	tak	surowego	rachunku”.	Niewątpliwie	dla	wielu	byłoby	szczęśliwie,
gdyby	tak	rzeczywiście	było	i	dla	ich	dobra,	szkoda	tylko	że	ich	miękka
doktryna	jest	kategorycznie	sprzeczna	z	Pismem	Świętym	i	Tradycją.	Co	Bóg	z
tobą	zrobi,	gdy	staniesz	przed	Jego	Trybunałem?	Czy	powie:	„Oto	ty	jesteś
jeszcze	grzesznikiem	i	nie	pasujesz	do	Nieba,	idź	i	wyznaj	swoje	grzechy
uzyskując	absolucję,	następnie	będę	cię	sądzić”?

	Niestety!	Na	Sądzie	Ostatecznym	nie	będzie	konfesjonału,	Bóg	będzie	cię	takim
sądzić,	jakim	tam	przybędziesz.	Zależnie	od	tego,	czy	jesteś	dobry	albo	zły,	odda
tobie	według	twoich	czynów	(Rz	2,6).	



Dobra	spowiedź	przywraca	nam
prawo	do	Nieba

Kto	pokrywa	złości	swoje,	poszczęścion	nie	będzie,	lecz	kto	się	spowiada,	a
opuści	je,	miłosierdzie	otrzyma.	(Prz	28,	13)

Jeśli	chcemy	otrzymać	przebaczenie,	to	musimy	koniecznie	wyznać	na
spowiedzi	wszystkie	grzechy	śmiertelne,	ich	rodzaj,	liczbę	i	okoliczności
obciążające.	To	straszna	zbrodnia,	jeżeli	ktoś	ze	strachu	czy	ze	wstydu	z
rozmysłem	ukrywa	swoje	grzechy.	Czasami	powodem	świętokradzkiej
spowiedzi	bywa	też	lenistwo.	Dzieje	się	tak	wtedy,	kiedy	ktoś	nie	robi	starannie
rachunku	sumienia	i	nie	chce	w	sposób	właściwy	poznać	swoich	grzechów.
Bardzo	by	też	zgrzeszył	ktoś,	kto	by	odbywał	spowiedź	generalną	tylko	po	to,
żeby	móc	w	nią	włączyć	grzechy	popełnione	ostatnio	–	w	ten	sposób	niektórzy
chcą	uniknąć	wstydu,	starając	się	sprawić	wrażenie,	że	te	nowe,	ciężkie	grzechy
popełnili	już	dawno	temu.	Kto	tak	postępuje,	ten	oszukuje	spowiednika,	ale
Boga	nie	oszuka.



O	spowiedzi	Wielkanocnej

„Wiem,	że	samooskarżenie	kosztuje	cię	krótką	chwilę	upokorzenia.	Ale	czy
potępienie	własnych	grzechów	jest	rzeczywiście	upokorzeniem?”

–	św.	Jan	Maria	Vianney

Dlaczego,	bracie,	nie	odbyłeś	w	ogóle	spowiedzi	wielkanocnej?	Powiesz:	„Nie
chciało	mi	się”.		Ale	jeśli	umrzesz	w	tym	stanie,	będziesz	potępiony.		Czy
myślisz,	że	ze	śmiercią	wszystko	się	kończy?	Wiedz,	że	jest	wieczność-
szczęśliwa	albo	nieszczęśliwa!



Modlitwy	do	Spowiedzi	Świętej

Nauka

Zbawiciel	nasz	ustanowił	w	kościele	swoim	Sakrament	Pokuty,	abyśmy	przezeń
od	wszelkich,	chciażby	największych	grzechów	oczyszczać	się	mogli.	A	przeto
nie	dozwalaj,	aby	sumienie	Twoje	przez	dłuższy	czas	grzechem	śmiertelnym
obciążone	zostawało,	mając	tak	łatwy	i	skuteczny	środek	do	pozbycia	się	go.
Łatwo	albowiem	stać	się	może,	że	cię	nagle	śmierć	zaskoczy,	a	wówczas
zginąłbyś	na	wieki.

Przez	Spowiedź	świętą	otrzymuje	się:

1.	Odpuszczenie	wszystkich	grzechów,	których	się	kto	spowiada,	i	tych,	które
bez	własnej	winy	zapomniał,	pod	tym	jednak	warunkiem,	że	się	ich	wyspowiada
skoro	je	sobie	przypomni.

2.	Odpuszczenie	wiecznych,	a	częściowo	także	doczesnych	kar	za	grzechy.

3.	Łaskę	poświęcającą,	jeśli	ją	kto	przez	grzech	ciężki	utracił,	lub	jej
pomnożenie,	jeżeli	bez	ciężkiego	na	sumieniu	grzechu	do	Spowiedzi	się
przystępuje.

4.	Szczególniejszą	pomoc	Boską	na	unikanie	grzechu,	zwyciężenie	pokus	i	złych
skłonności,	i	postęp	w	cnotach.

5.	Pokój	duszy	i	spokój	sumienia:	które	stanowi	największą	człowieka
szczęśliwość	na	ziemi.

6.	Ażeby	zaś	tych	nieocenionych	łask	przez	Sakrament	Spowiedzi	św.	dostąpić,
potrzeba:

a)	Sumienie	swoje	pilnie	roztrząsać,	czyli	rachować.

b)	Za	grzechy	serdecznie	żałować,	iż



się	przez	nie	obraziło	najlepszego	Boga.

c)	Mocne	czynić	przedsięwzięcie,	Pana	Boga	więcej	nie	obrażać.

d)	Wszystkie	swe	popełnione	grzechy,	przy	rachunku	sumienia	poznane
szczerze,	pokornie	i	zupełnie	wyznać.

e)	Pokutę	przez	kapłana	naznaczoną	wypełnić.

Dobrze	to	uważ!	że	Spowiedź	bez	prawdziwego,	nadprzyrodzonego	żalu	nie
tylko	jest	nieważna,	lecz	jest	świętokradztwem.	Wzbudź	więc	w	sobie	żal	tak
mocny,	na	jaki	tylko	zdobyć	się	możesz.

Najlepszym	znakiem	prawdziwego	żalu	jest	nienawiść	i	obrzydzenie	grzechu,i
mocne	postanowienie,	Boga	więcej	nie	obrażać.	Spowiedź	zaś	sama	powinna

być:

1.	Szczera	i	otwarta,	nic	nie	tając	i	nie	ukrywając	dla	wstydu	lub	niepotrzebnej
bojaźni.

2.	Pokorna	bez	wymówek	i	umniejszania.

3.	Krótka,	bez	gadatliwości	i	pośpiechu.

–	Tak	się	spowiadać	masz	kapłanowi,	jak	gdybyś	to	czynił	samemu	Chrystusowi
Panu,	którego	oszukać	nie	możesz.	Tak	się	spowiadaj,	jak	gdyby	Spowiedź
każda	miała	być	ostatnią	twojego	życia.	To	pewne,	że	jedna	Spowiedź	będzie	dla
ciebie	ostatnią–	a	może	też	ta	właśnie,	którą	teraz	chcesz	czynić.

Westchnienie	przed	Spowiedzią

Oto	pójdę	do	Ojca	mego	niebieskiego	i	powiem	Jemu:	Ojcze,	zgrzeszyłem
przeciw	niebu	i	Tobie;	nie	wart	jestem	nazywać	się	synem	Twoim;	przyjmij	mnie
jako	pokutującego	grzesznika!	Udziel	mi	ze	stołu	Twojego	nieprzebranego
miłosierdzia	tę	jedną	odrobinę	łaski,	ażebym	grzechy	moje	poznać,	opłakać,
wyznać,	i	godne	owoce	pokuty	za	nie	czynić	mógł.



Dziękczynienie

Cóż	Ci	oddam	o	Panie!	za	wszystko,	coś	mi	dobrze	uczynił?	Od	wieków	mnie
umiłowałeś	i	do	wiecznej	szczęśliwości	mnie	przeznaczyłeś.	Gdy	jeszcze	nie
byłem	niczem,	dałeś	mi	jestestwo,	a	gdy	byłem	zginiony,	Syn	Twój	jednorodzony
stał	się	dla	mnie	człowiekiem,	aby	mię	krwią	swoją	odkupił	i	zasług	swoich
uczestnikiem	uczynił.	Kościół	św.	katolicki	ze	wszystkiemi	jego	Sakramentami
dałeś	mi	za	matkę,	Anioła	Twojego	za	obrońcę	kapłanów	za	przewodników	i
Świętych	Twoich	za	przyczyńców.	Czem	Ci	się	odwdzięczę	za	te	i	za	inne
niepoliczone	znane	mi	i	nieznane	dobrodziejstwa,	które	dotąd	odebrałem	i	nadal
odbierać	się	spodziewam;	czem	za	onę	nieskończoną	miłość	i	dobroć,	z	której
one	wypłynęły,	i	na	wieki	płynąć	będą?…	Chwalę,	uwielbiam	i	błogosławię	za
nie	Twoją	niewysłowioną	dobroć	i	miłość,	i	aż	do	skończenia	życia	chwalić,
wielbić	i	błogosławić	pragnę.	Znając	zaś	nieudolność	moją,	ofiaruję	Ci	na
dziękczynienie	i	wynagrodzenie	co	mam	najdroższego,	nieskończone	zasługi
jednorodzonego	Syna	Twojego,	Pana	i	Zbawiciela	naszego,	wraz	z	zasługami
Najświętszej	Panny	Maryi,	jako	też	wszystkich	Aniołów	i	Świętych,	prosząc,	abyś
tę	moją	ofiarę	łaskawie	przyjąć	raczył	i	mnie	z	opieki	swojej	nie	opuszczał.

Prośba	o	oświecenie

Przez	tę	Twoją	nieskończoną	miłość	i	przez	zasługi	Jezusa	Chrystusa,
Najświętszej	Panny	Maryi,	wszystkich	Wybranych	Twoich,	błagam	Cię	Ojcze
najmiłosierniejszy,	do	innych	Twoich	dobrodziejstw	i	to	jeszcze	przydać,	abyś
ciemności	duszy	mojej	światłem	Twej	łaski	objaśnić,	ostygłość	serca	mojego
Twem	ogniem	niebieskiem	rozpalić,	i	mnie	wspomóc	raczył,	abym	należycie
poznał	i	zrozumiał,	jak	często	i	jak	ciężko	Ciebie,	co	serce	moje	przenikasz	i
wszystkie	me	kroki	policzyłeś,	myślą,	słowy,	uczynkiem	i	opuszczeniem	dobrego
obraziłem.	Daj	sercu	memu	i	oczom	moim	strumienie	łez	żalu	za	popełnione
nieprawości.	Rozwiąż	język	mój	do	szczerego	i	pokornego	ich	wyznania,	udziel
pomocy	do	poprawy	życia,	abym	od	Twego	namiestnika	na	ziemi	i	od	Ciebie	na
niebiesiech	odpuszczenia	mych	grzechów	dostąpić	zasłużył	i	wytrwał	w	pokucie
aż	do	końca	żywota	mego.	Amen.

O	Maryjo,	Matko	miłosierdzia,	pewna	ucieczko	pokutujących	grzeszników,



przyczyń	się	teraz	za	mną	abym	tę	świętą	spowiedź	tak	wykonał,	jak	gdyby	była
ostatnią	życia	mojego,	i	abym	przez	nią	dostąpił	przebaczenia,	i	łaskę	zupełnej
życia	mego	poprawy.	–	Zdrowaś	Maryjo…

Ty	też	o	św.	Aniele	Stróżu	mój,	przewodniku	i	towarzyszu	najwierniejszy,	oświeć
mnie	i	dopomóż,	abym	do	Sakramentu	Spowiedzi	św.	godnie	przystąpił.

Rachunek	sumienia

Przypomnij	sobie,	kiedyś	się	ostatni	raz	spowiadał;	czyliś	żadnego	grzechu	nie
zapomniał	lub	nie	zataił	–	czyliś	pokutę	naznaczoną	odprawił?…	Przebież	myślą
10	przykazań	Boskich,	5	przykazań	kościelnych,	obowiązki	twojego	stanu	(np.
jak	się	zachowywałeś	jako	ojciec	lub	matka	…	jako	rzemieślnik	lub	sługa	…	jako
syn	lub	córka)	i	pomyśl	czyliś	przeciwko	tym,	myślą,	słowy,	uczynkiem	albo
opuszczeniem	dobrego,	któreś	mógł	i	winien	był	czynić,	nie	wykonał.

W	grzechach	ciężkich	obowiązany	jesteś	ich	liczbę	wymienić,	ile	razy	np.	w
niedziele	i	święta	bez	ważnej	przyczyny	Mszę	św.	zaniedbałeś?	…	ile	razy	w
myślach	nieczystych	dobrowolnie	miałeś	upodobanie	lub	mowy	lubieżne
prowadziłeś	lub	wreszcie	uczynkiem	szóste	przykazanie	przestąpiłeś?	itd.	Także
winieneś	wyznać	szczerze	wszystkie	okoliczności,	które	rodzaj	grzechu
odmieniają	lub	powiększają.

Tak	się	spowiadaj,	jak	ci	wskaże	sumienie,	które	najlepszem	jest	każdemu
zwierciadłem;	abyś	zaś	mógł	należycie	ze	wszystkiego	się	oskarżyć,
winieneśpierwej	swe	sumienie	dobrze	roztrząsać.	Uważ	dobrze	co	powiedział
Apostoł	Paweł:	„Byśmy	się	sami	sądzili	nie	bylibyśmy	sądzeni.”	Oświeci	cię	Pan
Bóg	i	nie	dopuści	zbłądzić,	jeżeli	go	o	to	prosić	będziesz	gorąco.	Po	czem	masz
wzbudzić	żal	i	skruchę	serdeczną.

Żal	za	grzechy

Ojcze	miłosierdzia!	Czemże	Ci	się	odpłaciłem	za	miłość	Twoją	i	dobrodziejstwa
niezliczone?

Ach!	Oto	tylko	niewdzięcznością,	grzechami	i	nieprawościami!	Czasu	drogiego,



którego	mi	pozwoliłeś,	abym	za	moje	dawniejsze	grzechy	uczynił	zadość,	abym
nowe	zasługi	dla	wieczności	zbierał,	wszystkich	sił	duszy	i	ciała,	wszystkich
darów	Twoich	nadużyłem,	czyniąc	przeciwko	woli	Twojej	i	grzechy	na	grzechy
gromadząc!	…	O	ślepoto!	O	niewdzięczności	moja!	Obym	Cię	był	nigdy	żadnym
grzechem	nie	obraził!	Obym	za	to	wszystko	wynagrodzić	Ci	mógł!	Lecz	to	nie	w
mojej	jest	mocy;	grzech	mój	świadczyć	będzie	zawsze	przeciwko	mnie,	i	żem	był
złym	i	niewdzięcznym	ku	Tobie!	Tylko	skrucha	serdeczna	i	łzy	pokutne,	któremi
nie	wzgardzisz,	mogą	grzechy	moje	zgładzić	i	pojednać	mnie	z	Tobą!	A	więc,	o
mój	Boże,	żałuję	za	te	i	za	wszystkie	grzechy	moje	wiadome	i	niewiadome,	a
mianowicie	za	grzech	N.	żałuję,	nie	dlatego,	że	przez	to	nie-bo	utraciłem	i	na
piekło	i	kary	doczesne	zasłużyłem,	jak	raczej	żałuję	z	miłości	ku	Tobie,	ponieważ
przez	grzechy	moje	Ciebie	Boga	mojego,	najwyższe	i	najgodniejsze	dobro,	które
nade	wszystko	z	całego	serca	miłuję,	obraziłem.

O	najłaskawszy	Boże!	Uznaj	co	Twego	jest	we	mnie,	a	zgładź,	co	Ciebie	ode
mnie	odwraca;	nie	dopuść,	aby	mnie	zgubiła	złość	moja:	którego	stworzyła
Wszechmocna	Dobroć	Twoja.	Wielkie,	nader	wielkie	i	liczne	są	grzechy	moje,	ale
większe	nierównie	większe	jest	miłosierdzie	Twoje,	Ty	więcej	odpuścić,	aniżeli	ja
dopuścić	się	mogę,	Ty	więcej	przebaczyć,	aniżeli	ja	przewinić	mogę!

Ja	wprawdzie	przestałem	być	dzieckiem	Twojem,	lecz	Ty	nie	przestałeś	mieć
serce	ojcowskie	dla	mnie.	Ja	godzien	nie	jestem,	ażebyś	mię	wysłuchał,	lecz	krew
Jednorodzonego	Syna	Twego,	która	dla	mnie	popłynęła,	woła	za	mną	i	ze	mną:
Ojcze	zmiłuj	się	nade	mną!	Ojcze,		przepuść	wszystkie	grzechy	moje!	Żałuję	za
nie	z	całego	serca	z	miłości	ku	Tobie	i	brzydzę	się	niemi	nade	wszystko	złe!	Ojcze
nieprzebranego	miłosierdzia!	Otwórz	ku	mnie	Twoje	Ojcowskie	ramiona	i
przyjmij	mnie	dotychczas	marnotrawnego,	lecz	odtąd	już	pokutującego	i	sercem
skruszonego	syna	do	łaski	Twojej.

Mocne	przedsięwzięcie	poprawy

A	teraz	z	miłości	ku	Tobie,	szczerze	postanawiam	i	obiecuję,	zapomocą	twej	łaski
życie	moje	poprawić,	żadnym	grzechem,	a	mianowicie	…	Cię	nie	obrażać,	okazji
do	grzechu	unikać,	szkodę	bliźniemu	wyrządzoną	nagrodzić,	grzechów	moich
wszystkich	przed	namiestnikiem	Twoim	kapłanem	się	wyspowiadać	i	nałożoną
pokutę	wypełnić.



Ażebym	przebaczenia	win	moich	uzyskał,	odpuszczam	i	daruję	z	serca	wszystkim,
którzy	mnie	obrazili	albo	w	czemkolwiek	ukrzywdzili,	tak	jako	pragnę,	abyś	i	Ty
o	Panie	ciężkie	winy	moje	odpuścić	i	darować	mi	raczył.	Na	zadośćuczynienie	za
grzechy	moje	i	wyjednanie	Twej	łaski	ofiaruję	Ci	gorzką	mękę	i	śmierć	i
nieskończone	zasługi	Syna	Twego	najukochańszego	Jezusa	Chrystusa,	Jego
Najświętszej	Matki	i	wszystkich	wybranych	Twoich.	W	połączeniu	z	temiż
zasługami	ofiaruję	Ci	całe	życie	moje	i	wszystko	to,	co	za	pomocą	Twoją	uczynię
dobrego	lub	przykrego	ucierpię.	Ufam	mocno	w	Twojej	niezmierzonej	Dobroci	i
Miłosierdziu	o	najłaskawszy	Jezu,	że	mi	przez	Krew	i	Mękę	Twoją	Najświętszą
odpuszczenia	grzechów,	łaski	zupełnej	życia	poprawy	i	wytrwanie	w	dobrem	aż
do	końca	użyczyć	raczysz,	o	co	pokornie	Cię	proszę.	O	Jezu,	wejrzyj	na	mnie
ubogiego	grzesznika	okiem	Twojego	Miłosierdzia,	jakiem	wejrzałeś	na	upadłego
Piotra	w	przedsionku,	na	Magdalenę	przy	wieczerzy	i	na	łotra	na	krzyżu,	i
spraw,	abym	z	Piotrem	nieprawości	moje	gorzko	opłakiwał,	z	Magdaleną	Ciebie
gorąco	miłował	i	z	łotrem	w	królestwie	Twojem	Ciebie	chwalił	i	uwielbiał	na
wieki.	Amen.

____________________________

„Wianek	Najświętszej	Marji	Panny	–	Zbiór	modlitw	na	cały	rok”	,	1902r.
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