
VII. kateheza na mrežnim stranicama župe 

V. kateheza o sakramentu pomirenja 

Slavlje sakramenta pomirenja 

 

Sastavio: Vatroslav Siketić, đakon 

∾ Slavlje sakramenta pomirenja ∾ 

Poštovani prvopričesnici, želim vam radostan i blagoslovljen dan! 

Nastavljamo sa sedmom katehezom u našem nizu od osam kateheza koje je upravitelj župe 

zamislio kao komplementarne s našim susretima uživo. Peta kateheza o sakramentu 

pomirenja bavit će se samim slavljem sakramenta pomirenja o kojemu smo govorili tijekom 

naših susreta uživo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispovjedaonica nije prostorija za mučenje. 

Bog me ne čeka da bi me kaznio, nego da 

me s blagošću ponovno primi.  

papa Franjo 

 

Samo Bog oprašta grijehe, samo Bog oslobađa od grijeha. Svoju vlast on je povjerio 

apostolima, a apostoli su ju predali svojim nasljednicima – biskupima. Oni pak svoju vlast 

otpuštanja grijeha, tj. darivanja mira kojeg daje Uskrsli, dijele sa svećenicima (prezbiterima). 

Dar mira je dar novog početka. Nema beskrajnog samooptuživanja, samookrivljivanja, već 

se u slavlju sakramenta pomirenja prizna Gospodinu da stvari stoje tako i tako i da sam 

učinio to i to. Tada započinješ iznova jer se milošću sakramenta pomirenja tvoja krsna 

haljina, tvoje biće, milosno čisti i započinje nanovo. Svaki put kad slaviš sakrament 

pomirenja, snagom Božjom započinješ iznova. 
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U ispovjedaonici / pred svećenikom 

Ja: Hvaljen Isus i Marija! 

Svećenik: Uvijeke hvaljeni. 

Ja (čineći znak križa): U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. 

Prilikom prve ispovijedi 

Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe od krštenja. 

Sve iduće ispovijedi: Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe od prošle ispovijedi, koja je bila 

_____ (navesti kada). 

Tada ispovijedam - izgovaram - svoje grijehe.  

– govoriš grijehe redom po točkama ispita savjesti, 

– grijehe govori poluglasno, 

– pokušaj se sjetiti što više grijeha, 

– govori uvijek istinu, 

– ako ne znaš nešto o kršćanskoj vjeri i Bogu, zamoli svećenika da ti objasni. 

Nakon ispovijedanja svojih grijeha kažem: To je sve čega se sjećam. Molim odrješenje svojih 

grijeha i pokoru. 

Tada svećenik naloži pokoru, to jest dobro djelo koje ćeš učiniti kako bi pokazao da ti je 

doista žao i da se želiš popraviti. Pokoru dobro slušaj i zapamti je. 

Ja (molim pokornikovu molitvu – molitvu kajanja): Kajem se od svega srca što sam uvrijedio 

Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se 

popraviti i da neću više griješiti. 

Svećenik uzdignute ruke moli molitvu odrješenja:  

Bog, Otac milosrđa,  

koji je smrću i uskrsnućem svojega Sina 

pomirio sa sobom svijet 

i izlio Duha Svetoga za otpuštenje grijeha, 

neka ti po službi Crkve  

udijeli oproštenje i mir. 

I ja te odrješujem od grijeha tvojih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Ja: Amen. 

Svećenik: Hvalite Gospodina jer je dobar. 

Ja: Vječna je ljubav njegova. 

Svećenik: Gospodin ti je oprostio grijehe. Idi u miru. 

Ja: Bogu hvala. 


