
 

GDZIE
JESTEŚ?

 

“Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi! Przy-
prowadźcie utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i bawić się, ponie-
waż ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się. (Łk 15,23)



1. Jaka jest moja miłość do Boga? Ile czynów wykonuję
myśląc: Boże, robię to tylko z miłości do Ciebie, a nie
dlatego, że inni mi każą, że będą się na mnie dziwnie
patrzeć, że będą mi na ten temat „prawić kazania”?

2. Czy i jakie kroki podejmuję, aby coraz bardziej
kochać Boga i moich bliźnich? Czy czytam Pismo
Święte?

3. Czy nie przystępuję do Komunii dłuższy okres czasu,
trwam w grzechu ciężkim, odwlekam spowiedź? Czy
zdaję sobie sprawę, że oddalam się poprzez to od
Boga oraz osłabiam tym Kościół?

4. Czy nie odwlekam spowiedzi z powodu myśli, że Bóg
nie przebaczy mi po raz kolejny mojego grzechu?

5. Czy proszę Boga o pomoc przed podjęciem każdej
swojej decyzji?

6. Czy zanim zaniedbam pracę i obowiązki, pójdę na
wagary, nie pójdę na Mszę świętą chociaż mam do
tego okazję, postanowię nie uczyć się na sprawdzian,
powiem komuś przykre słowa, myślę o Bogu? Czy
zadaję sobie wtedy pytanie: Co w mojej sytuacji
zrobiłby Jezus? Jak często wybieram drogę, którą
On by poszedł, a jak często wybieram zło z myślą,
że Bóg i tak mi wybaczy?

7. Czy zawsze potrafię powiedzieć: Boże, kocham Cię
i z miłości do Ciebie nie postąpię tak, jak dla mnie
najwygodniej, ale tak jak Ty tego oczekujesz?

8. Czy potrafię, idąc za przykładem Chrystusa – wzoru
pokory i posłuszeństwa, rzetelnie i bez narzekania
wykonywać swoje codzienne, szare, często nużące
obowiązki?

Pomoc w rachunku sumienia. 38. Jakim przykładem jestem dla drugiego człowieka?
Jak wyglądałby świat, gdyby inni ludzie popełniali
takie grzechy jak ja? Jak by się żyło na takim
świecie? Co w pierwszej kolejności należałoby
zmienić?

Modlitwa przed spowiedzią świętą

       Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł,
abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce,
abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość
zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę.
Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość.
Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi
we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa po spowiedzi świętej

       Panie, Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył,
żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,
Zbawiciela naszego. Ty udzielasz nam Ducha Świętego,
abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami. Ty nie
opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością.
Ty stale odnawiasz nas przez sakrament przebaczenia i pojed-
nania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego
Syna. Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego miłosierdzia
i wielbię Cię wraz z całym Kościołem za nasze zbawienie.
Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym
teraz i na wieki. Amen.

Warunki dobrej spowiedzi:

1. rachunek sumienia. 2. żal za grzechy. 3. postanowienie poprawy.
4. szczera spowiedź. 5. naprawienie popełnionego zła.



9. „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: czyńcie sobie
ziemię poddaną: abyście panowali nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.”  (Rdz 1, 28)

Czy potrafię uznać, że cała moc, którą posiadam,
pochodzi od Boga? Czy zdaję sobie sprawę,
że bez Boga jestem praktycznie bezsilny? Czy nigdy
nie mówiłem: nie potrzebuję Twojej pomocy Boże -
sam udowodnię Ci, że jestem już dobry! ?

10. Czy  dostrzegam piękno świata, który mnie otacza
i dziękuję za nie Bogu?

11. Czy modlę się za mamę, tatę, żonę, męża, siostrę,
brata, za całą moją rodzinę, przyjaciół? Czy w mojej
modlitwie indywidualnej pamiętam o Wspólnocie
Kościoła? Czy modlę się za zmarłych?

12. Czy modlę się za moich nieprzyjaciół? Czy proszę
Boga o zgodę między nami?

13. Czy potrafię wybaczyć drugiemu człowiekowi zły
czyn? Czy nie żywię do kogoś urazy? Czy nie trwam
w nienawiści? Czy w sytuacjach konfliktowych
zawsze wychodzę pierwszy z propozycją zgody
(nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że nie było winy
z mojej strony), czy czekam, aż zrobi to druga strona?

14. Czy w każdym człowieku staram się znaleźć coś
dobrego?

15. Czy dostrzegam potrzeby innych, czy myślę tylko
o swoim szczęściu? Czy potrafię pomóc drugiemu,
zanim on mnie o to poprosi? Czy potrafię zrezygnować
z ważnej dla mnie rzeczy, jeżeli przez to ktoś inny
może być szczęśliwszy, spokojniejszy, lepszy?

29. Czy będąc w sytuacjach, z których po ludzku nie
widzę rozwiązania, potrafię całkowicie zawierzyć
Bogu?

30. Jak często w modlitwie proszę Boga o coś, a jak
często mówię: Bądź wola Twoja? Czy moja modlitwa
oprócz próśb to również dziękczynienia, uwielbienia?

31. Czy nie zazdroszczę drugiemu człowiekowi? Czy nie
mówię: gdybym posiadał tyle co on, gdybym miał
takie możliwości jak on, byłbym lepszym
człowiekiem?

32. Bóg stwarzając mnie chciał żebym był taki, jaki
jestem. Czy akceptuję siebie takiego? Czy akceptuję
swoje ograniczenia, ale jednocześnie staram się
zmienić na lepsze, pracuję nad sobą?

33. Czy dostrzegam w sobie tylko wady, czy również
zalety? Czy modlę się, aby Duch święty pomógł mi
odkryć we mnie to, co dobre i rozwijać to?

34. Czy pamiętam, że piąte przykazanie Dekalogu
odnosi się nie tylko do życia, ale także do zdrowia?
Jak dbam o swoje zdrowie? Czy noszę odpowiedni
ubiór, nie palę tytoniu, nie nadużywam alkoholu?

35. Czy żyję w czystości stosownie do mojego stanu?
Czy zachowuję czystość spojrzenia, myśli i słów?

36. Czy wiem, że samo świadome narażanie się na
grzech ciężki (nawet bez dopełnienia) jest już
grzechem ciężkim?

37. Czy istnieje czyn, który według mojego sumienia nie
jest grzechem, natomiast inni, taki sam czyn
we własnym postępowaniu, uznają za przewinienie?
Dlaczego tak jest? Czy kiedyś nie powiedziałem
sobie: mogę to zrobić – to przecież nic strasznego?
Czy nie usprawiedliwiam swojego grzechu?!?



16. Czy wykorzystuję wszystkie okazje do czynienia
dobrych uczynków, czy świadomie je marnuję, bo
mi się nie chce, bo musiałbym osobiście z czegoś
zrezygnować?

17. Czy zawsze pomagam bezinteresownie i bez-
zwłocznie? Ile razy nie zareagowałem na prośbę?
Ile razy ktoś inny wyprzedził mnie, zanim ja zacząłem
pomagać?

18. Czy zawsze mówię głośno dziękuję, czy czasami
tego nie robię i usprawiedliwiam się myśląc: to takie
oczywiste, ona na pewno wie, że jestem jej
wdzięczny?

19. Jak szanuję innych ludzi? Czy każdemu człowiekowi
okazuję należny szacunek Dziecka Bożego? W jaki
sposób odzywam się do innych?

20. Jak szanuję dar mowy? Czy zawsze odzywam się w
sposób godny? Czy nie przeklinam, nie plotkuję,
nie obmawiam? Czy nie rzucam na kogoś
oszczerstw? Czy zawsze mówię prawdę?

21. Czy zawsze bronię swoich zasad, przekonań, swojej
religii, czy czasami nie wyrażam swojego zdania –
pozostaję obojętny na obelgi, oskarżenia wobec
mojej wiary?

22. Jakimi zasadami kieruję się w życiu? Czy są one
zgodne z wolą Bożą? Jakie są nadrzędne wartości
w moim życiu?

23. Czy znam swoje talenty? Czy staram się je odkryć?
Czy wiem, że moim talentem może być np. łatwość
uczenia się, obiektywne spojrzenie na czyjś problem,
wywołanie uśmiechu na czyjejś twarzy, wysłuchanie
drugiego człowieka?

24. Czy nie marnuję swoich talentów? Czy rozwijam je
najlepiej, jak potrafię? Czy swojego lenistwa
nie usprawiedliwiam słowami: nie mam takiego
talentu, nie umiem tego zrobić, nie potrafię?

25. Jak zachowuję się na Mszy świętej, gdy siedzę w ła-
wce, służę przed ołtarzem, śpiewam na chórze? Czy
nie spóźniam się na Mszę świętą? Czy i jak słucham
czytań, Ewangelii, modlitw w czasie Liturgii? Czy
pamiętam w jakim celu i dla kogo przychodzę na
Mszę świętą? Czy uczestniczę w nabożeństwach
(różaniec, „Gorzkie Żale”, majowe...)? Czy angażuję
się w życie Kościoła?

26. Czy uważam, że życie, które dał mi Bóg, jest bez
sensu? Czy zamiast mówić, że nie ma ono sensu,
staram się go znaleźć, szukam go?

27. Czy w przygnębieniu i smutku zwracam się w
modlitwie do Boga prosząc Go o pomoc? Czy
znajduję w Bogu pocieszenie?

28. Czy poddaję się uczuciom zbytniego lęku o siebie,
swoją przyszłość, o swoich bliskich? Czym są
dla mnie słowa 91. Psalmu: „Kto przebywa w pieczy
Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, Boże mój,
któremu ufam. (...) Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola
nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego
namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby
cię strzegli na wszystkich twych drogach”. Co one
dla mnie znaczą? Czy wnoszą w moje życie spokój?
Czy dzięki nim mniej się obawiam tego, co mogłoby
mnie spotkać?


