
Przygotowanie 
do przyjęcia Sakramentu Pojednania



Czasem źle postępujemy…



Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, 
a czasami nawet płaczą.





Moje złe czyny brudzą serce. 
Serce staje się brudne (grzeszne).



Moje grzechy bardzo smucą Pana Jezusa...



Moja wina, moja wina…



Za wyrządzoną krzywdę przepraszam. 
Podaję rękę na zgodę.



Mój grzech rani także Pana Jezusa.



Pana Jezusa przepraszam w kościele.



Konfesjonał – tu przepraszam Pana Jezusa.







Do spowiedzi przychodzę z brudnym (grzesznym) sercem.



Ksiądz pomaga mi przeprosić Jezusa.



Pan Jezus z miłością bierze mnie w Swoje ramiona.



Pan Jezus, jak dobry ojciec, patrzy na mnie z miłością.



Pan Jezus, jak dobry ojciec, przygarnia mnie do Siebie.



Jezus przebacza grzechy, bo bardzo kocha ludzi.



Jezus tak bardzo nas kocha, że umarł na krzyżu za nasze grzechy.



Jezus ma moc oczyszczania brudnych serc z grzechów!



Gdy szczerze wyznam grzechy, Pan Jezus przebaczy mi.  

Moje serce na nowo stanie się czyste (bez grzechów)!





Przed spowiedzią moje serce jest brudne (grzeszne).
Po spowiedzi moje serce jest czyste!



Po spowiedzi św. moje serce jest czyste!



Jezus bardzo cieszy się, gdy moje serce jest czyste!



Śpiewam: Jezus jest tu, Jezus jest tu…
(lub nucę, słucham, patrzę…)





Do czystego serca mogę zaprosić Jezusa! 
Jezus przychodzi do mnie w Bożym Chlebie.





Jesteś miłością mojego życia!
O, Panie mój!



Przygotowanie bezpośrednie
do przyjęcia Sakramentu Pojednania



Przystępuję do spowiedzi, gdy moje serce jest brudne (grzeszne).
Żałuję, że zasmuciłem samego Jezusa i wyrządziłem zło ludziom. 

Chcę mieć czyste serce. 
Chcę, by znowu mieszkał w nim Jezus.



5 zasad, aby spowiedź była dobra:

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Naprawienie zła Bogu i ludziom



Rachunek sumienia

Przypominam sobie: 
Co złego zrobiłem?



Moje oczy potrafią czynić wiele dobra:

np. widzą kogoś potrzebującego pomocy, oglądają piękną przyrodę…
ale czasami… patrzą na nieprzyzwoite filmy, obrazki… itd.



Moje usta potrafią czynić wiele dobra:

np. mówią dobre, serdeczne słowa, rozmawiają z Bogiem, całują mamę…
ale czasami… mówią brzydkie wyrazy, plują na kolegę, wytykają język… itd.



Moje uszy potrafią czynić wiele dobra:

np. słuchają poleceń rodziców i nauczycieli, słów Pana Jezusa…
ale czasami… słuchają piosenek z brzydkimi słowami… itd.



Moje ręce potrafią czynić wiele dobra:

np. pomagają rodzicom, rówieśnikom, nauczycielom, modlą do Boga…
ale czasami… niszczą przedmioty, zabierają coś bez pozwolenia, biją kolegę… itp.



Moje nogi potrafią czynić wiele dobra:

np. podchodzą do ludzi, żeby im pomóc, chodzą do kościoła…
ale czasami… kopią kolegę, podstawiają mu nogę… itd.



Zastanowię się…

Czy ktoś przeze mnie płakał?



Żal za grzechy

Żałuję że źle zrobiłem.
Moje grzechy zasmuciły 
samego Jezusa i ludzi.



Postanowienie poprawy

Obiecuję, że z Bożą pomocą,
będę lepszy i grzeczniejszy.



Szczera spowiedź

Przyznaję się do grzechów, 
które zdołałem zapamiętać. 

Jeśli nie potrafię mówić
podaję księdzu brudne serce 

(wycięte z papieru),
które jest znakiem grzechów 

w moim sercu.



Formuła spowiedzi - jeśli potrafię mówić:

Podchodzę do konfesjonału, klękam. Czynię na sobie znak krzyża.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówię moje grzechy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Wymieniam grzechy.

Przepraszam za grzechy. Chcę się poprawić.

Teraz uważnie słucham, co mówi ksiądz. Na koniec powie, że Bóg bardzo mnie kocha i przebaczył mi grzechy. 
Ksiądz zada mi pokutę. Potem uczyni nade mną znak krzyża i zapuka. Wówczas uczynię na sobie znak krzyża.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wstaję i idę przed ołtarz podziękować Panu Bogu.



Formuła spowiedzi - jeśli nie potrafię mówić:

Podchodzę do konfesjonału, klękam. Czynię na sobie znak krzyża.
Podaję księdzu „brudne serce” (wycięte z papieru). 

Materia spowiedzi pokazana jest symbolicznie w plamach na tym „brudnym serduszku”
oraz w moim geście podawania go księdzu.

Co „mówi” moje serce jest wiadome tylko Bogu.
Potem uważnie słucham, co mówi ksiądz. 

Ksiądz powie mi, że Bóg bardzo mnie kocha i przebaczył mi grzechy. 
Ksiądz poda mi do ręki „czyste serce”.

Następnie zada mi pokutę, uczyni nade mną znak krzyża i zapuka. 
Wówczas przeżegnam się i odejdę od konfesjonału.

Z czystym sercem uklęknę przed ołtarzem i najpiękniej jak potrafię złożę ręce w geście modlitewnym.



Podczas spowiedzi z żalem przynoszę Jezusowi brudne serce.



Zadośćuczynienie Bogu i ludziom

Naprawiam zło, które uczyniłem. 
Wypełniam również pokutę,

np. odmawiam modlitwę zadaną przez księdza.



Panie Jezu, bardzo Cię kocham! 
Bądź zawsze przy mnie blisko! Amen.
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