
Czas  na  pojednanie  się  z Bogiem

RACHUNEK   SUMIENIA  DLA  MŁODZIEŻY 
ORAZ  DOROSŁYCH

Modlitwa
Chcę  przyjść  do  Ciebie,  Boże  jako  Twoje  dziecko. 
Nigdy  nie  przestałeś  mnie  kochać,  a  ja  często 
popadam  w  różnorakie  zło.  Proszę  cię,  poślij  mi 
Twego Ducha św.  Niech ON oświeci  moje  serce i 
rozum,  abym  poznał  co  jest  całym  moim  złem, 
przypomniał  sobie całe moje zło i mój grzech który 
popełniłem  w  myślach,  słowach  czynach  i 
zaniedbaniach.  I  daj  mi,  Ojcze  odrzucić  zło,  a 
przylgnąć do Twej miłości.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Niezależnie od tego ile masz lat czytając ten rachunek 
sumienia,  niezależnie  w  jakiej  jesteś  kondycji 
duchowej,  musisz  wiedzieć,  że  jesteś  ukochanym 
dzieckiem Boga. Świat ani media nie mówią o tym, 
ale  taka  jest  prawda:  Bóg,  twój  Ojciec  zawsze  cię 
kocha !!! Takiego, jakim jesteś. 

Ale każdy z nas doświadcza tego, że wybieramy zło. 
Gubimy  się  na  drodze  bożej  miłości.  Ale  Bóg  jest 
ZAWSZE  twoim  przyjacielem.  Nie  opuszcza  cię 
nigdy.  Nawet  gdy  wszyscy  odejdą  od  ciebie,  On 
kochający Ojciec jest do twojej dyspozycji. 

Jeśli inni mówią ci, że to, co uczyniłeś jest tak wielką 
winą, że Bóg ci tego nie wybaczy -  nie wierz im. To 
oznacza, że oni nie zakosztowali Bożej miłości. Oni 
trwają w lęku, daleko od Boga. A ty podejdź mówiąc 
Bogu  w  twoim  sercu:  „Ojcze  zgrzeszyłem,  ale 
oczekuję Twego miłosierdzia. Pomóż mi”. 

Każdy twój wybór dokonuje się w sercu: czy to wybór 
dobra,  czy zła.  Dzisiaj  w sercu możesz  wybrać  czy 
chcesz w twoim życiu nawrócenia i przemiany życia. 
To nie to samo co samo przyjście do spowiedzi, bo mi 
kazano, czy trzeba, bo jest takie przykazanie. 

To  właśnie  twoje  pragnienie,  aby  Jezus  przemienił 
twe życie  czyni  cię  wolnym od zła,  bo Jezus przez 
mękę, krzyż i zmartwychwstanie pokonał zło.

Świat  oferuje  ci  kłamstwo,  że  to  nie  grzech,  że  to 
przecież norma, tak się dzisiaj żyje. Reklamowane zło 
staje  się  normą  życia.  Nie  ewangelia,  ale  wygoda, 
moda, posiadanie i egoizm są twoim odwróceniem się 
od Boga, uderzeniem w Jego miłość. 

Ale dzięki łasce Ducha Świętego możesz całe to zło 
które  jest  w  tobie  w  dowolniej  chwili  odrzucić. 
Możesz odciąć się od niego i wybrać życie w Bogu. 
Możesz odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa: 
„Pójdź  za mną”  i  czerpać   bogactwo łaski  ze Stołu 
Eucharystii. 

Możesz,  jeśli  dasz  sobie  odpowiedź  czego  szukasz, 
jakiej  drogi  pragniesz:  nawrócenia, czy 
„pudrowania”?  Puder  nie  uleczy  ran  twego  serca. 
Świat  zadaje  rany i  świat  je  tylko pudruje.  A Jezus 
leczy wszystkich złamanych na duchu,  uzdrawia całe 
ich wnętrze i serce. On czeka na ciebie. Codziennie.

Chore wnętrze to chory człowiek.  Więc módl się do 
Boga: Przyjdź  Duchu  Święty,  Przyjdź  Panie  Jezu, 
Przyjdź Ojcze i przebacz mi całą winę mego grzechu. 
Ty mnie  uzdrawiaj,  Ty przemieniaj  me serce.  Chcę 
wrócić do Ciebie, Boże i chcę wyrzec się wszelkiego 
grzechu i szatana.  Ulecz me poranione przez grzech 
serce, ulecz me wnętrze. Ty mnie uzdrawiaj Boże, bo 
chcę wrócić do Ciebie.

<><><><><><><><>MODLITWA<><><><><><><>
Boże, daj mi zrozumieć, że rachunek sumienia to czas 
modlitwy, czas spotkania się z Tobą. Chcę dziękować 
Ci za dar życia i całe Twoje obdarowanie, bo jest to 
darem Twojej łaski. Daj mi Boże światłe oczy serca, 
abym zobaczył siebie tak, jak Ty mnie widzisz. Pokaż 
mi to zło, w które jestem uwikłany. Pokaż korzenie 
popełnianego  zła  i  ukryte  motywacje.  Pomóż  mi 
odkryć  dlaczego  popełniłem  to  zło  i  uporządkować 

siebie. 
Oddaję  Ci  moje  zranienia  i  proszę  o  Twoje 
przebaczenie,  Boże.  Szczerze  żałuję  każdego 
popełnionego  grzechu.  Wierzę,  że  pomimo 
obrzydliwości  mego  grzechu,  Ty  Boże  na  nowo 
obdarowujesz mnie Twoją miłością miłosierną. Chcę 
z całego serca poprawić się w oparciu o Twoją łaskę, 
której  mi  teraz  udzielasz.  Chcę  odrzucić  grzech  z 
mego serca i wprowadzić tam Twoją miłość. 
Przyjdź Panie Jezu !!!

Bóg ustami proroka Izajasza mówi do nas wszystkich: 
Iz 1, 16-18 
Obmyjcie  się,  bądźcie  czyści.  Usuńcie  zło  waszych 
uczynków  sprzed  moich  oczu.  Przestańcie  czynić  zło. 
Zaprawiajcie  się  w  dobrym.  Troszczcie  się  o 
sprawiedliwość, ... Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, 
jak  śnieg  wybieleją;  choćby  były  czerwone  jak  purpura, 
staną się jak biała wełna.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Rachunek sumienia zaczyna się od zastanowienia, ale 
prowadzi do podjęcia określonych decyzji.  Poznanie 
prawdy o sobie umożliwia rozwój moralny człowieka, 
a  przez  to  staje  się  niezawodną  drogą  do  miłości, 
wolności  i  życia  w  Bogu.  Tak   postąpił  syn 
marnotrawny,  który  najpierw  zastanowił  się  nad 
swoim dotychczasowym  życiem,  a  następnie  podjął 
stanowczą i odważną decyzję:  Zabiorę się i pójdę do 
mego ojca (Łk 15, 18).

Warunki  owocnego  przeżycia  sakramentu  pokuty  i 
pojednania:
1.  Uczciwe  przeprowadzenie  rachunku  sumienia,  a  więc 
odważny wysiłek pójścia w głąb prawdy o sobie.
2.  Szczery  i  dojrzały  żal  za  grzechy.  Przez  grzech 
największy ból zadaję samemu Bogu.
3.  Szczere wyznanie grzechów i motywów ich popełnienia.
Spowiedź  to  nie  magiczna  „pralnia”  grzechów,  lecz 
pojednanie  z  Bogiem  -  Miłością  po  to,  żebym  mógł 
pojednać się z samym sobą i z bliźnimi.
4.  Stanowcze  postanowienie  poprawy  –  czyli  szczera 
decyzja o zmianie własnego stylu życia i postępowania.
5.  Zadośćuczynienie bliźnim za popełnione krzywdy



Kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi św.?
Czy  podczas  ostatniej  spowiedzi  wyjawiłem 
wszystkie grzechy?
Czy  otrzymałem  rozgrzeszenie?  Czy  odprawiłem 
zadaną  mi  pokutę?  Czy  wynagrodziłem  bliźnim 
popełnione  krzywdy i szkody ? 
======================================
Czy moja wiara w Boga jest szczera i prawdziwa?
Czy moja relacja do Boga jest żywa, czy formalna?
Czy Bóg  jest  najważniejszy w moim życiu,  czy  są 
nimi  inne  sprawy:  np.  dom,   kariera,  samochód, 
znajomi, etc. ?
Czy  w  różnych  okolicznościach  wstydzę  się  wiary, 
przyznania do niej, albo zaparłem się jej ?
Czy stać mnie na świadectwo wiary wobec innych?
Czy troszczę się o pogłębianie i rozwój wiary poprzez 
lekturę Pisma św., książek, prasy katolickiej, etc. ?
Czy  wiara  w  Boga   jest  dla  mnie  potrzebnym  i 
ważnym elementem życia, czy archaizmem?
Czy  popełniam  grzech  pychy,  wierząc  tylko  we 
własne siły i zdolności?
Czy w szkole, pracy, domu całą ufność pokładam w 
dobrach materialnych, a nie w Bogu?
Czy wierzę w magię, wróżby, zabobony, horoskopy? 
Czy  jestem  obojętny  na  stosowanie  ich  w  domu, 
miejscu pracy?
Czy  chodzę  na  seanse  spirytystyczne,  do  wróżek, 
pokładam nadzieję w jasnowidzach, etc.
Czy  noszę  talizmany,  czy  interesuję  się  ezoteryką, 
sprzedaję amulety i gadżety? 
Czy nie jestem zniewolony przez radiestezję, etc?
Czy modlę się codziennie rano i wieczorem?
Czy moja modlitwa jest czasem osobistego spotkania 
się  z  Wszechmocnym  Bogiem,  czy  tylko  recytacją 
formułek?
Czy w każdą niedziele i nakazane święto uczestniczę 
we mszy św. Jeśli opuszczam mszę św. to dlaczego to 
czynię, jak często? 
Czy uczestniczę w całej mszy świętej?
Czy  msza  św.  jest  dla  mnie  przeżyciem  tajemnicy 
zmartwychwstania  Jezusa,  czy  tylko   spotkaniem 
towarzyskim lub koleżeńskim?

Czy wystrzegam się zbędnej pracy i robienia zakupów 
w  niedzielę?  Czy  świętuję  niedzielę  jako  Dzień 
Pański, czy traktuję jako festiwal zakupów ?
Czy zachowuję nakazane posty i umartwienia?
Czy troszczę się o potrzeby wspólnoty Kościoła?
Czy  niesprawiedliwie  krytykuję  Kościół,  lub 
powtarzam złośliwą, krzywdzącą krytykę innych?
Czy  przyjmuję  naukę  Kościoła?  Jeśli  mam  jakieś 
wątpliwości to jak staram się je rozwiązać?
Czy  obrażam  Boga   krzywoprzysięstwem, 
bluźnierstwem, lub w inny sposób?   Czy przystępuję 
niegodnie, lub świętokradzko do sakramentów św.?
Czy umiem pokornie przyjąć wolę Bożą?
Czy okazuję  należny szacunek  rodzicom,  dzieciom, 
znajomym?  Czy  modlę  się  za  żyjących  i  zmarłych 
rodziców, opiekunów, dobrodziejów?
Czy zawsze mówię prawdę, czy buduję swe życie na 
kłamstwie?  Czy  gardzę  drugim  człowiekiem 
odbierając mu prawa do godności?
Czy  oczerniam,  obmawiam,  niesłusznie  krytykuję 
innych, okłamuję innych?
Czy buduję  zgodę i  dobre  obyczaje,  czy też  jestem 
zawistny, źle życzę bliźnim? Czy może pragnę zemsty 
czy odwetu, odrzucając możliwość przebaczenia?
Czy  umiem  przebaczać  rodzicom,  dzieciom, 
znajomym i innym wszelkie krzywdy i urazy?
Czy dobrze i sumiennie wypełniam swoje obowiązki 
w domu, rodzinie, miejscu pracy?
Czy szanuję życie  własne i  innych  traktując je jako 
dar  Boży?  Czy  postępuję  odpowiedzialnie  przed 
Bogiem, troszcząc się o zdrowie i życie innych? Czy 
prowadzę  samochód  po  spożyciu  alkoholu?  Czy 
spożywam narkotyki,  sprzedaję  innym,  namawiam i 
zachęcam do ich używania oraz sprzedawania? 
Czy podaję/sprzedaję alkohol i narkotyki nieletnim? 
Czy popełniłem(am) aborcję lub brałem(am) udział w 
aborcji?  Czy  akceptowałem  aborcję  u  żony,  córki, 
innych  w  rodzinie  i  znajomych?  Czy 
namawiałem(am)  do  aborcji?  Czy nie  dawałem(am) 
pieniędzy  na  aborcję?  Czy  stosuję  środki 
antykoncepcyjne? Czy akceptuję jako mąż stosowanie 
przez żonę antykoncepcji  i  odwrotnie? Czy zalecam 

innym  (np.  dzieciom),  lub  namawiam  innych  do 
stosowania środków antykoncepcyjnych?
Czy stosuję środki wczesnoporonne?
Czy odnoszę  się  z  szacunkiem do ciała  własnego  i 
bliźnich? Czy sięgam po pornografię, lub ją propaguję 
rozprowadzam czy reklamuję  (np.  Internet)  niszcząc 
godność swoją i drugiego człowieka?
Czy żyję w związku pozamałżeńskim?
Czy  pobłażam  moim  żądzom  zmysłowym?  Czy 
poprzez  masturbację  wykorzystuję  popęd  seksualny 
dla własnej przyjemności i buduję w sobie egoizm?
Czy  swoją  nieprzyzwoitością  pobudzam  innych  do 
grzechu?  Czy  prowokuję  innych  poprzez  strój, 
zachowanie,  pieszczoty,  petting,  etc.  do zwiększania 
lub  zaspokojenia   podniecenia  seksualnego?  Czy 
namawiam  innych  do  nieczystości,  cudzołóstwa, 
zdrady małżeńskiej? Czy ja ulegam takim namowom?
Czy byłem(am) wierny i uczciwy wobec małżonka?
Czy szanuję małżonka i odnoszę się do niego z wielką 
miłością i życzliwością? 
Czy byłem(am) powodem rozbicia małżeństwa?
Czy zalecam innym lub popieram rozwody?
Czy nie jestem zniewolony przez seks,  pornografię, 
telewizję, internet, gry komputerowe, lub alkohol?
Czy  oddaję  rzeczy  pożyczone  i  naprawiam 
wyrządzone szkody? Czy przywłaszczam sobie cudze 
rzeczy? Czy szanuję dobro społeczne? Czy pamiętam, 
że przywłaszczanie własności społecznej to kradzież? 
Czy  oszukiwałem  innych,  społeczeństwo  (np. 
U.Skarbowy  przez  niepłacenie  podatków)?  Czy 
namawiam innych  do  kradzieży czy oszustwa?  Czy 
biorę i daję łapówki, oraz zachęcam do tego innych, i 
popieram taki proceder?
Czy  nielegalnie  używam,  a  więc  kradnę  własność 
intelektualną (np. programy komputerowe, gry) ?
Czy  namawiam  innych  do  kradzieży?  Czy 
rozprowadzam  nielegalne  kopie  programów 
komputerowych,  instaluję  je  innym,  etc.?  Czy 
popieram lub propaguję piractwo komputerowe? Czy 
kupuję  cokolwiek,  co  jest  kradzione,  uczestnicząc 
przez to w kradzieży? 

      Opracował: Jacek Zamarski


