
 JAK SIĘ SPOWIADAĆ?  

 

 

 

Wstęp 

 

Na początku chciałbym, abyście zauważyli pewną 

analogię pomiędzy sakramentem chrztu i sakramentem 

Pokuty i pojednania. Zarówno w pierwszym jak i drugim 

przypadku widoczna jest kontynuacja. Często sakrament 

pokuty, nazywamy za świętym Cyprianem „chrztem 

pracowitym”. Określenie to stosowane do sakramentu 

pokuty przypomina, iż spowiedź święta jak chrzest jest 

spotkaniem z Chrystusem. Spotkanie przy chrzcie było 

nieświadome, natomiast przy sakramencie pokuty, jest 

świadome. Zarówno w pierwszym i drugim przypadku 

uczestniczymy w śmierci Chrystusa. W chrzcie umieramy 

dla grzechu, żeby żyć Chrystusem (por. Rz 6,4). Podobnie i 

w sakramencie pokuty mamy umrzeć dla grzechu, żeby żyć 

zmartwychwstaniem Pana. Zwracając uwagę na „chrzest 

pracowity” podkreśla się wkład człowieka w sakrament 

pokuty. Przyjmujemy go w podwójnym celu: najpierw dla 

odpuszczenia grzechów (por. Łk 3,3), ale też dla poznania 

Pana i wzrostu łaski (por.2 P 3,18).  

Zatem jak się spowiadać?1. Aby na to pytanie 

odpowiedzieć, zagadnienie ujmę w trzy wątki. Najpierw 

zastanowimy się: na czym polega wyznanie grzechów, 

czyli pierwszy etap spowiedzi (1), następnie przemyślimy 

                                                
1 Jest to tzw. Mała metoda spowiedzi u kierownika duchowego, którą 

opracował W. Świerzawski. Wydana na małej poligrafii licząca 8 

stron. Cała niniejsza Konferencja jest oparta o tekst  Autora.   
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drugi etap czyli pracę nad sobą, (2), a w zakończeniu 

skupimy się nad praktycznymi sugestiami. 

 

1. Pierwszy etap - wyznanie grzechów 

 

W pierwszym etapie chodzi o wyznanie grzechów i 

ich odpuszczenie, dlatego rozważymy pięć elementów. 

a) Spowiedź należy rozpocząć od znaku krzyża, 

pozdrowienia i przedstawienia siebie (swego stanu kim 

jestem i co aktualnie robie). Jest to ważne dla spowiednika. 

Należy podać datę ostatniej spowiedzi oraz poinformować 

o wypełnieniu zadanej sakramentalnej pokuty.  

b) Następny krok to wyznanie grzechów. Na wstępie 

wyznania grzechów należy zaznaczyć, że z pomocą łaski 

Bożej nie popełniłem w ostatnim okresie grzechu ciężkiego. 

Można dla większego żalu wyznać grzechy z dawnego 

życia już odpuszczone.  

c) Wyznanie grzechów popełnionych myślą, mową, 

uczynkiem i zaniedbaniem przeciw Bogu czy przeciw 

bliźniemu i przeciw sobie należy uporządkować według 

konkretnego schematu. Można się oprzeć na dziesięciu 

przykazaniach, na przykazaniach Chrystusa, na cnotach 

teologicznych czyli wiary, nadziei i miłości, na cnotach 

moralnych czy darach Ducha Świętego.  

d) Po ewentualnym zadaniu pytań kapłanowi i 

wysłuchaniu nauki, należy zapamiętać zadaną pokutę.  

e) Zakończyć ten etap mniej więcej tak: oto są moje 

grzechy, żałuję za nie, postanawiam poprawę. Na tym 

kończy się pierwszy etap – wyznanie grzechów, który miał 

charakter monologu, gdzie ja mówiłam, a szafarz słuchał2. 

                                                
2 Por. W. Świerzawski, Mała metoda spowiedzi u kierownika 

duchowego…, s.5 - 6.  
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2. Drugi etap - wzrost łaski 

 

Drugi etap ma charakter dialogiczny i dotyczy 

pracy nad sobą. O ile w pierwszym etapie chodziło o 

odpuszczenie grzechów, o tyle drugi etap dotyczy wzrostu 

łaski. Na ten etap składają się cztery elementy.  

a) Podobnie jak w wyznaniu win gdzie inicjatywa 

należy do penitenta, tak i na tym etapie powinno się 

narzucić szafarzowi temat rozmowy duchowej. Chodzi tu o 

kierownictwo duchowe, gdzie penitent jest zobowiązany do 

sprawozdania z pracy nad sobą z ostatniego okresu. 

b) Praca ta jest oparta na świadomym, coraz 

pełniejszym poznawaniu Boga i siebie. Im bardziej ktoś zna 

i miłuje Boga, tym bardziej jest bliski prawdy o sobie. Jak 

Boga się pozna, to w Jego świetle pozna się lepiej siebie. 

Jest augustiańskie powiedzenie: noverim Te, noverim me - 

obym poznał Ciebie Boże, obym poznał siebie w Tobie. 

Trzeba szerzej i głębiej spoglądnąć na siebie w duchu 

krytycznym. 

c) Jakie są tutaj konkrety mojego życia? Trzeba się 

absolutnie oskarżać z przykazań Bożych, kościelnych itp.  

d) Jeśli aktualnie czytasz lekturę duchową, to trzeba 

zdać o niej relacje spowiednikowi. Lektura ta ma nie tylko 

przypomnieć kierownikowi duchowemu czytane treści, ale 

penitent winien zwrócić uwagę na otrzymane podczas 

lektury światła, natchnienia itp. Ważną rzeczą jest 

podsumowanie słowa o pracy nad sobą dokonane przez 

penitenta. Należy nakreślić konkretne postanowienia i 

zakres pracy zamierzony na najbliższy czas 3.  

 

 

                                                
3 Por., tamże, s. 6 -7. 
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Zakończenie 

 

1. Na koniec spowiedzi u kierownika duchowego, 

powinno się podziękować za otrzymane wskazówki, 

wyrazić pragnienie poprawy i gotowość podjęcia rzetelnego 

wysiłku z prośbą o rozgrzeszenie i błogosławieństwo.  

2. Pod wieczór dnia odbytej spowiedzi, należy 

dopełnić sakrament pokuty przez refleksję. Dzięki niej 

trzeba ogarnąć jeszcze raz spotkanie z kierownikiem 

duchowym. Ma to pomóc w sformułowaniu konkretnego 

planu pracy nad sobą w nadchodzącym okresie. Najlepiej to 

uczynić przy Komplecie - na zakończenie dnia lub innej 

modlitwie wieczornej. To jest „chrzest pracowity”, do 

którego zachęcam by go przemyśleć, przyjąć i według 

niego żyć4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Por., tamże, s. 7-8. 


