
Formuła spowiedzi 
 
Podejdź do konfesjonału, uklęknij, przeżegnaj się i powiedz: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Kapłan Ci odpowie: Na wieli wieków. Amen. 
Znak Krzyża W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen. 
Przystępuję do spowiedzi po raz pierwszy. 
Mam lat… Jestem uczniem klasy … 
Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: 
Teraz wyznaj wszystkie swoje grzechy, a potem powiedz: 
Więcej grzechów nie pamiętam, 
za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić, 
a Ciebie ojcze duchowny proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie. 
Słuchaj uważnie co Ci kapłan powie. 
Zapamiętaj zadaną pokutę. (gdybyś nie zrozumiał, to zapytaj kapłana) 
W czasie gdy kapłan udziela rozgrzeszenia, wzbudź w sobie żal za grzechy 
i módl się w myśli słowami: 
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. /3x 
Kapłan wyciągnie nad Tobą rękę i udzieli Ci rozgrzeszenia, mówiąc: 
… i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Odpowiedz: Amen. 
Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry! 
Ty odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. 
Kapłan powie do Ciebie: „Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju” 
Zapuka w konfesjonał 
Ty odpowiedz: Bóg zapłać. 
Wstań, ucałuj stułę, idź przed ołtarz, aby się pomodlić – podziękować Bogu 
za przebaczenie (modlitwa po spowiedzi str.68). Odmów zadaną pokutę. 
Gdybyś zapomniał – podejdź do kapłana i zapytaj. 
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