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Utmutató egy jo szentgyónáshoz 

Egy jó szentgyónáshoz elengedhetetlenul szükséges: 
I. Az elkövetett bünök felett érzett igaz bánat; 
2. Minden, az utolsó gyónás óta elkövetett ha!álos bun megvallása; 
3. A kiszabott vezekiés elvegzése és az okozott kár Iehetôség szerinti jóvátétele. 

A. Imádsag a szentgyónás elOtt 

Edesjó Istenem, te mindig szIvesen bocsátod meg bOneinket s irga!masjosággal fogadod 
vissza a bünös embert kegyeJmedbe; tekints nagy konyoruletességgel az en szegény lelkemre. 

Sokszor és sokat vétettem ellened és most ismét visszatérek hozzád, hogy a bünbánat 
szentsegeben büneim bocsánatát megnyerhessem. SegIts Uram, hogy e nagy kegyelemhez kellöen 
elOkészuljek; világosItsd meg értelmemet, hogy minden bünömet megismerjem; indItsd meg 
szIvemet es akaratomat, hogy minden bünömet irántad valO szeretetbOl megbánjam; vezéreld 
nyelvemet, hogy minden megismert es megbant bünömet Oszintén és teijesen meggyOnjam, hogy 
megtisztult Iélekkel szeretetedbe ismét visszajuthassak. 

Szentlélek Or Isten, lelki világossag forrása, vilagosItsd meg kegyelmed sugarával 
emlékezetemet és segits engem büneim megismeréseben. Mutasd meg nekem azokat oly világosan, 
amint egykor látni fogom Oket, amikor halálom pillanatában elOtted Itéletre megjelenek. 

SzOz Maria, kegyelem és irgalom anyja, bünösök oltalma, kérd értem szent Fiadat, hogy 
szent gyOnásomat méltóan végezhessem, bflneimtOl megtisztuljak és szent kegyelmével Oj, szebb, 
bOntelen életet élhessek. 

Istennek minden szentei s fOleg ti, akik e fluldi életben a bünbánatra oly szep példát adtatok, 
kérjétek ajO Istent, hogy példátokat töredelmes !élekkel kOvethessem. Amen. 

B. Lelkiismeret-vizsgálat (Iásd D. pont) 

C. A bánat és erOsfogadás felindItása 

Istenem, Ime, elOttem vannak bOneim! Keresnem kellett volna teged, és nem törOdtem veled. 
Szeretnem kellett volna teged, és megvetettem hálátlanul, konnyelmOen szent akaratodat. Te 
Alkotóm vagy, és en gyarlO teremtményed vagyok; te Megváltóm vagy, és en szeretO szIvedet 
bántalmaztam; te MegszentelOm vagy, és en megrontottam magamban képmásodat. Bunt bünre 
haimoztam; megszegtem jOfeltdteleimet, UdvOs igéreteimet, ellenálltam szent kegyelmednek. 

Oszinte szIvvel szánom ds bánom, hogy tégedet, szeretetreméltO, JO Istenemet, 
megbántottalak. Büneimet utálom és meg is fogadom, hogy azokat mind Oszintén meggyónom, 
elhagyom és megjavulok. 

Adj Uram, e komoly szándékomhoz erOt Cs kegyelmet, állhatatossagot Cs kitartást, hogy kCsz 
Iegyek inkább meghalni, mint tCged, vCgtelenul JO Istenemet, sOlyosan megbántani. 
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D. 	Büneink megvallása 

A gyontatoszekbe lépés után letérdelOnk és ezt mond uk: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Altaláiios es az elôzô gyónást érintö kérdések: 

a.)fiávagyok 
b.) lány vagyok 
c.) férfi vagyok 
d.) no vagyok 

es 

a.) nOtlen, illetve hajadon vagyok. 
b.) egyházi házasságban élek és - gyerekem van. 
c.) egyházilag érvényes házasságom van, de kUlOn élek a házastársamtól. 
d.) ozvegy vagyok es egyedul élek. 

2. 	Utoljára gyóntam 	ezelOtt. 
1. kb. 	héttel 
2. kb. _hónappal 
3. kb. - évvel 

3. 	Ervenyesen gyóntam és a kiszabott elégtételt elvegeztem. 

4. 	Meg nem végeztem el a kiszabott elégtételt. 

5. 	Utolsó gyónásaim egyikén tudatosan kihagytam egy vagy tObb sOlyos bunt. 
1. Mennyit?  

2. Melyiket?  

6. 	UtolsO gyónásaimban elfelejtettem egy vagy több sOlyos bunt megvallani 
1. 	 Mennyit?  

2. 	Melyiket?  

,,Alázattal és bünbánattal megvallom büneimet" 

I. 	Isten elsO parancsáról: ,,En vagyok a Te Urad, Istened!" 

101. Elmulasztottam a reggeli 6s/vagy az esti imát: 
I. egyszer 
2. néha 
3. mindig 

102. Figyelmetlenul illetve tiszteletlenUl imádkoztam. 

103. Eves elOtt nem imádkoztam. 

104. Szegyelltem hitemet es nem vallottammeg. 
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105. Hittem babonában. 

106. Okkult praktikákban vettem részt, p1. asztaltáncoltatáson, üveggomb kérdezésén, jósnöt 
kerestem fel, hittern a horoszkOpnak. 

107. Szentségtorést követtem el, például: 
1. érvénytelenül gyóntam 
2. sályos bun állapotában áldoztam 
3. szent dolgokat helytelenul használtam 
4. megszentelt dolgokat megbecstelenitettem 

108. Nem képeztem magam a katolikus hitben a katolikus katekizmus tanulmányozása, katolikus 
konyvek olvasása, vallásos elöadásokon valO részvétel stb. által. 

109. Onszántamból kételkedtem valamely hittételben, például: 
1. Maria állandó szuzessegében 
2. Jézus valosagos jelenlétében az Oltariszentségben 
3. Jézus Krisztus istenségében 
4. valamely más dogmában 

110. Hitellenes 
1. konyvet olvastam 
2. fllmet néztem 
3. konyvet, cikket Irtam 
4. konyveket, ijságokat, filmeket adtam el 

111. 	Hitellenes beszédeket 
1. hallgattam 
2: tartottam 

112. AktIvan részt vettem nem-katolikus szertartáson. 
(A passzIv részvétel bizonyos komoly okokból megengedett, p1. családi esküvôn, temetésen.) 

113. Katolikusellenes part vagy kozosség tagja 
1. vagyok 
2. voltarn 

114. Vakmerôeii bizakodtarn Isten irgalmasságában, p1. azzal a gondolattal követtem el egy bunt, 
hogy majd ügyis meggyónóm. 

115. Zügolodtam Isten utasItásai ellen, elegedetlen, hálátlan voltam Istennel szemben. 

II. 	Isten második parancsáról: ,,Isten nevét hiába ne vegyed!" 

201. Isten vagy a szentek nevét 
1. konnyelmuen, tiszteletlenUl ejtettem ki 
2. szitkozódva ejtettem ki hányszor? - 

202. SzUkségtelenul vagy harnisan eskOdtem. 
1. Milyen alkalomból?  
2. Hányszor? 

203. Egy fogadalmat, azaz egy Istennek tett Igéretet nem tartottam be. 
1.Mit?  
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HI. Isten harmadik is az Egyhaz etsô is második parancsáról: ,,Emlékezz meg róla, hogy 
az Ur napját megszenteljed!" 

Vasár- és egyhazilag elöIrt unnepnapokon kötelezö 

1. szentmisén részt venni 
2. a szolgai munkát kerUlni 

Az egyhazilag elöIrt Unnepekhez Magyarországon a következö unnepek tartoznak: 

1. Urunk születésének föunnepe; december 25. 
2. Urunk szUletésének oktávája; január 1. 
3. Maria mennybemenetele; augusztus 15. 

301. Szentmisét mulasztottam vasár- és linnepnapon. 
1. lgaz ok nélkül. 
2. Elkéstem vagy tüI koran elmentem. 
3. AhItat nélküI vettem részt a misén. 

A szentmiseáldozaton vaIó részvétellel Istent dicsöItjuk és elôtte tisztelgunk. Ezért ne 
Iátogassuk az üj misét, melyek ugyan érvényesek lehetnek, de az igaz hittöl elvezetnek. 

302. Nyomós ok nélkül nehéz és hosszantartó testi munkát végeztem vasár- és unnepnapon, p1. 
flivet nyIrtam, autót javItottam. 

1. Hányszor?  

2. Milyen sokáig?  

IV. 	Isten negyedik parancsáról: ,,Atyãdat is anyádat tiszteld!" 

401. Engedetlen voltam szuleimmel illetve eloljáróimmal szemben. 

402. Rosszat kIvántam szüleimnek. 

403. Megvetettem, kignyoltam szüleimet, nevelöimet, feletteseimet. 

404. SzUleimmel. nevelöimmel, feletteseimmel szemben akaratos és dacos voltam. 

405. 	Szeretetlenül, szemtelenUl vagy tiszteletlenül beszéltem szOleimröl, nevelöimröl, 
elöljáróimról. 

406. Nem imádkoztam szüleimért, nevelöimért és feletteseimért. 

407. Veszekedtem testvéreimmel. 

408. Nem gondoskodtam gyermekeim testi jólétéröl. 

409. Nem gondoskodtam eleggé gyermekeim szellemi, lelki neveléséröl. 
1. Nem szüntettem meg körülöttük a bünre szolgáló alkalmakat. 
2. Nem gondoskodtam vallási nevelésukröl. 
3. Nem buzdItouam öket a szentségek vételére. 
4. Rossz példát mutattam nekik. 

410. Nem gondoskodtam oregkorukban szUleimröl. 



V. 

	

	Isten ötödik parancsáról is a felebaráti szeretetrôl: ,,Ne ölj! Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat!" 

501. Kárörvendô voltam. 

502. Képmutató, alakoskodó voltam. 

503. GyOlolkodó voltam. 

504. Bosszüvágyó voltam. 

505. Kötekedö, veszekedô voltam. 

506. Mindentjobban tudó, tudálékos voltam. 

507. Haragtartó voltam. 

508. DOhös, indulatos, heves voltam. 

509. TUrelmetlen voltam embertársaim iránt. 

510. Nem iparkodtam eléggé kibékülni haragosaimmal, illetve kikerUlni az ellenségeskedésre 
szolgáló alkalmakat. 

511. Rosszul viselkedtem. 

512.  KIvancsi voltam, és olyan dolgokba avatkoztam, amikhez semmi közOm. 

513.  Hiá voltam kulsömre illetve viselkedésemben. 

514.  Irigy voltam mások vagyonára, szerencséjére és életvitelére. 

515.  Féltékeny voltam mások sikerére, szerencséjére. 

516.  Durva, követe!ödzö, rideg, nagykepO voltam embertársaimmal. 

517.  Elhanyagoltam állapotbeli (iskolai, házastársi, munkahelyi) kotelességeimet. 

518.  Saját hibámból nem tartottam be igéretemet. 

519.  MegUtöttem, illetve más módon megsebesItettem valakit. 

520.  Szándékosan lelki fájdalmat okoztam valakinek. 

521.  Kigünyoltam valakit. 

522.  Ridegen beszéltem masokról. 

523.  Gyüloltem valakit. 

524.  Belegázoltam másnak a becsUletébe azáltal, hogy rejtett hibáit kibeszéltem. 

525.  Egy ártatlant 
1. megöltem 6 2. abortuszom volt 



526. Idegen bun szárad rajtam, amennyiben 
1. bunt tanácsoltam 
2. valakinek bun elkövetésére adtam parancsot 
3. beleegyeztem mások bünébe 
4. másokat bunre csábItottam, p1. helytelen öltözékkel 
5. dicsértem mások hünët 
6. hallgattam, mikor valaki bunt kOvetett el 
7. nem büntettem meg mások biinét 
8. részt vettem mások bünében 
9. védelmeztem mások bünét 

527. Veszéiyeztettem saját, iiietve mások éietét helytelen viselkedésem által. 
p1. a közlekedésben 

528. Megpróbáikoztam az ongyiikossaggai. 

529. Mértékteien és váiogatós voltam evésben, ivásban, dohányzásban. 

530. Kitettem magam annak a veszélynek, hogy biint kovessek el. 

531. Nem kerültem el az alkaimat a bun elkövetésére. 

532. Elmulasztottam élô illetve halott rokonaimért imádkozni. 
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VI. 	Isten hatodik és kilencedik parancsãról: ,,Ne paráználkodjál!" 

601. Tetszéssel foglalkoztam és idôztem szemérmetien gondolatoknai. 

602. Céltalan gondoikodassal es toprengéssel önszántamból keitettem fel magamban 
szemérmetlen érzéseket. 

603. Orömmei emlékeztem vissza az elkOvetett vétkeimre. 

604. Szemérmetlen szándékkal kIvántam valamit megnézni, hailani. tenni. 

605. Szemérmetienséget tetszéssel beszéitem, haligattam, énekeltem, olvastam. 

606. Vétkeztem szemérmetlen pillantasokkai (rossz szInházi eladás, film, mozi). 

607. Vétkeztem szemérmetlen érintésekkel 
1. magamon 
2. mason 

608. Szemérmetienseget követtem ci 	a) asszonnyal 

1. egyedul 	 b) leánnyal 

2. mássai 	 c) férfivel 
d) fiával 

609. Engedtem, bogy más szemérmetlenséget kövessem ci rajtam. 

610. Vétkeztem a házastársi kotelessegeim ellen 
1. gondolattal éslvagy kIvánsággal 
2. szavakjcai 
3. tettel - 1-lányszor? 

a.) fogamzásgátiót használtam 
b.) a házastársi köteiességemet nem teijesItettem 
c.) megszakItottam a házassagot 



VII. Isten hetedik és tizedik parancáróI: ,,Ne lopj!" 

701.  Visszaéltem valakinek a bizalmával. 

702.  Megloptam valakit. 
1.Mit?  

2. Mennyit?  

703.  Beesaptam valakit. 

1. Mivel?  

704.  Valamely közlekedési eszközön (metro, busz, vonat, villamos) érvényesjegy nélkül utaztam. 

705.  Rossz, hanyag munkát végeztem vagy rossz árut szállItottam. 

706.  Alkalmazottamnak nem fizettem ki idöben megerdemelt bérüket. 

707.  Kárt okoztam másnak a vagyonaban. Mit?  

708.  SzerzOdéseket, p1. munka-, adds-vételiszerzOdéseket nem tartottam be, igazságtalan voltam 
orokösödési Ugyekben. 

709.  Kolcsönzött dolgokat nem adtam vissza. 

710.  Tékozló voltam, jO ehetö ételt eldobtam. 

711.  RámbIzott titkokat vagy hivatali/szakmai titkokat másoknak elárultam. 

712.  A másoknak okozott kárt nem térItettem meg, a becsuletukön, illetve javaikon elkövetett kárt 

nem tettem jóvá. 

om 

VIII. Isten nyolcadik parancsárOl: ,,Hamis tanüságot ne tégy!" 

801. Hazudtam: 
1. szukségböl 
2. tréfábOl 
3. udvariasságbOl 
4. ártottam ezzel másnak 

802. Ok nélkül gyanOsItottam valakit. 

803. Valódi ok nélkül kibeszéltem más bünét vagy hibáját. 

804. HIzelegtem, hogy ezzel elonyokhozjussak. 

805. Nyilvánosan megszegyenItettem valakit. 

806. Megrágalmaztam valakit, vagyis olyan hibãkat állItottam valakirOl, ami nines neki. 
Nern vontam vissza, amivel valakit megrágalmaztam. 

807. Felnagyitottam mas vaióban megievO hibáját. 

808. Lgaztalan voltarn viselkedésemben és beszédemben. 



IX. 	Az Egyház parancsairól: 

901. Az elôIrt napokon (Hamvazószerdán es Nagypénteken) nem böjtöltem és nem tartoztattam 
meg magamat. 

902. Elmulasztottam az év péntekein az onmegtartoztatast, iltetve valamilyen bOnbánati 
cselekmény végrehajtásat. 

903. Nem teijesItettem hüsvéti kötelezettsegeimet, vagyis nem gyóntam Iegalabb egy évben 
egyszer, és nem áldoztam meg hásvétkor sem. 

om 
X. 	A hét föbünrôl: 

A ftbOnOkben rejienek fô gyengeségeink. A konkrét eros fogadasnak feltétlenul ezekre a 
pontokra kell koncentrálnia! 

1001. GOgOs, nagykepO, Ontelt, beképzelt, tetszeni vágyo, kacér voltam. 

1002. Zsugori voltam, nem voltam hajlandO szukséget szenvedO einbereknek segIteni. 

1003. Irigy, kárörvendO voltam. 

1004. Rest voltam 
1. hivatásbeli kOtelességeimben 
2. imában és a szentségek vételében 

1005. Haragos voltam. 

1006. MértCktelen voltam. 
1. evésben, ivásban 
2. valami másban 

1007. Buja voltam. 
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E. 	VezeklésfEiégtétel 

Rózsaf(izër 

1. orvendetes 
2. fájdalmas 
3. dicsôséges 

a.) egy tized 
b.) két tized 
c.) öt tized 

2. 	Litániák 

1. Lorettói 
2. Jézus Szent Neve 
3. Jézus Szent SzIve 
4. Jézus Szent Vére 
5. Szent József 
6. Mindenszentek 

3. 	Miatyánk, Udvozlégy Maria, Dicsöség az Atyának, és Fiünak és Szentlélek Istennek 

1. egyszer 
2. kétszer 
3. otször 
4. Jézus ot sebének tiszteletére 

F. 	Hálaadó ima a gyónás után 

Szeretetreméltó Jézusom, nagy hálával tartozom neked, bogy engem, méltatlan bünöst a 
buinbánatra kegyesen meghIvtál s vétkeim bocsánatát kegyelmesen megadtad. Vajha egykor az 
egben mindörökké élvezhetném irgalmasságodat! Eddig sokszor elveszItettelek; de ajövöben nem 
akarlak többé elveszIteni. Kegyelmeddel meg akarom változtatni életemet; hiszen mindenek fdlött te 
érdemled az en egész szeretetemet! Ezután nem akarok többé tóled e!szakadni, mert megfogadtarn 
mar, bogy inkább meghalok, mint téged megbãntalak. 

Most, ime, megüjItom ez Igéretemet. Megfogadom egyszersmind, hogy a bünnek minden 
alkalmát elkerulöm s minden eszkOzt, módot felhasználok, hogy többé ne vétkezzem. S mert te, 
Istenem, ismered gyöngeségemet, adj kegyelmet, hogy hozzád halálomig hü maradjak; segIts meg, 
hogy a kisértés óráján mindig naiad taiáijak menedéket. 

Vegtelen irgaimá Isten, a boldoságos Szüz és minden szentnek érdemeire kériek. Iegyen 
eiötted kedves e gyónásom. Pótoija gyarlóságomat határtalan irgaimad s ôrizz meg engem 

kegyeimedben, aki éisz es uraikodol a Fiüval és a Szentlélekkei mindörökké. Amen. 
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