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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

SPOWIEDŹ I NAWRÓCENIE 
 
 Kto się dopiero wtedy nawraca do Boga, gdy już grzeszyć nie może, to 

nie on porzucił grzechy, ale grzechy go opuściły. 
 
 Nie trzeba odkładać nawrócenia do Boga, bo On pokutującemu obiecał 

przebaczenie, ale grzeszącemu nie obiecał jutra. 
 
 Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych. (św. Augustyn) 

 
 Poprawa życia na tym polega, abyśmy sobie to zło obrzydzili, które 

było bliskie naszemu sercu; aby nas zasmucało zło, które nas przedtem 
cieszyło; abyśmy szukali dobrego, którego żeśmy unikali. (św. Ber-
nard) 

 
 O, niech Bóg zachowa każdą duszę do odkładania spowiedzi na ostat-

nią godzinę. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (św. Jakub, Jk 4, 

8) 
 
 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy od-

puści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. (św. Jan, 1 J 1, 9) 
 
 To, co wyrządza największe zło szatanowi, to, czego on lęka się najbar-

dziej, to przestrzeganie postanowień uczynionych w czasie spowiedzi. 
(św. Jan Bosko) 
 

 (Niektórzy) byle móc komunikować spowiadają się powierzchownie, 
bardziej bowiem pożądają pożywania niż pożywania czystego i dosko-
nałego... (św. Jan od Krzyża) 
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 Wyznaj grzech, byś grzech zgładził. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Gdy dusza raz opuściła grzech czy brud, Bóg nie wypomina go więcej 

ani nie umniejsza swej łaski... 
 
 ... obowiązkiem każdego z nas jest stałe poddawanie się oczyszczaniu, 

z całą prostotą i pokorą. (bł. Jan XXIII) 
 
 Ukazałeś na spowiedzi swe dawne ropiejące rany. I kapłan zadziałał w 

twej duszy jak dobry lekarz: naciął, gdzie należało, i nie pozwolił na 
zamknięcie rany, dopóki w pełni się nie oczyści. Dziękuj za to. 

 
 Jeśli prawdziwie walczysz, potrzebujesz czynić rachunek sumienia. Pil-

nuj codziennego rachunku sumienia: obserwuj, czy odczuwasz ból Mi-
łości, ponieważ nie traktujesz Pana Jezusa, jak powinieneś. 

 
 Nawróć się teraz, kiedy jeszcze czujesz się młody... Jakże trudno się po-

prawić, gdy dusza się „zestarzała”. 
 
 Nawrócenie jest sprawą chwili; uświęcenie jest dziełem całego życia. 

 
 Szczegółowy rachunek sumienia doprowadzi cię prostą drogą do jed-

nej z określonych cnót, lub też pozwoli wykorzenić wadę główną. 
 
 Do nawrócenia wchodzi się przez pokorę, drogami uniżania się. (bł. 

Josemaria Escriva) 
 
 Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego, będzie naczyniem zaszczyt-

nym, poświęconym, pożytecznym, przygotowanym do każdego do-
brego czynu. (św. Paweł, 2 Tm 2, 21) 

 
 ... najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając 

uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. (św. Paweł, 2 Kor 7, 1) 
 
 Cotygodniowa spowiedź ma swoje trudności, jest krzyżem dla nas, 

gdyż mówimy zawsze to samo i nie zmieniamy się. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Nie ma innej drogi uwolnienia się od grzechu, niż pojednanie z Bogiem. 

(św. Edyta Stein) 
 
 Spowiedź jest po to, aby wyznawać na niej swoje winy i grzechy, a nie 

swoje cnoty i łaski... (św. Teresa z Avili)  


