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Rachunek Sumienia dla odważnych
- dla młodzieży i nie tylko...

CHCIWOŚĆ
Chciwiec spory nywoluje, kto ufa - będzie
nasycony. Prt(28,25

Gdyby ludzie nie byli chciwi, nie trzeba
PYCHA
by było zakładać żaluzji antywłamaniowych, wstawiać krat do okien, a nawet
Bóg pysznym się sprzeciwia 1P5,5
Pycha każe ci udawać, że jesteś kimś zamków w drzwi. Niepotrzebni byliby
innym. To przez nią tak boisz się spo- konduktorzy i kontrolerzy, i miliony
wiedzi. - Co o tobie ksiądz pomyśli? — instytucji zajmujących się, czy ktoś nie
sączy ci do ucha. - przecież z ciebie taki oszukuje. Ale ludzie są chciwi. Ty też.
porządny człowiek. Nie wypada, żebyś
Z powody chciwości
przyznawał się do tych świństw - przy- Przywłaszczyłem sobie - bo leżało
mila się. Nie słuchaj tego. Ściągnij tę bez opieki, a zresztą co tam taki drogłupią maskę z twarzy i powiedz sobie biazg
prawdę: „Nie jestem porządnym czło- Jeździłem na gapę — bo te parę groszy
wiekiem". Świetnie. Teraz Bóg będzie zamiast na bilet przyda się na coś pożymiał co ci przebaczyć.
tecznego
Wykorzystałem cudzy błąd — bo eksZ powodu pychy:
Kłamałem — żeby ktoś nie poznał, do pedientka pomyliła się przy wydawaniu
reszty, to jej problem
czego jestem zdolny
Poniżałem innych - wtedy sam wyglą- Nie przyznałem się - bo stłukłem
przez przypadek szybę a właściciel nie
dam na lepszego
Udawałem skromnego - żeby powie- wygląda na biednego
Oszukiwałem — bo nie jestem przy
dzieli o mnie: „Patrzcie jaki sromny"
Osądzałem innych - bo wiem jacy forsie, a w tych automatach łatwo podmienić monety
powinni być
Odmawiałem przyjęcia pomocy - bo Kradłem - bo akurat nikt nie patrzył,
głupio było nie skorzystać, a w domu
sam wszystko wiem i umiem najlepiej
Nie modliłem się - bo sam sobie po- się nie przelewa
NA CHCIWOŚC NAJLEPSZA
radzę, a dziękować nie mam za co
JEST UCZCIWOŚĆ. BEZ WYJĄTNA PYCHĘ NAJLEPSZA JEST
KÓW
PRAWDA. NIE O INNYCH-O
TOBIE!
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dę, a nikt nie zyskał. Zazdrośnik musi
wszystko mieć, być zawsze pierwszy
NIE POWOŁAŁ NAS Bóg do nieczystoi zawsze najlepszy. Jeśli nie jest, biada
ści, ale do świętości. 1 Tes 4,7
Kiedy do dzbanka pełnego czystej wody lepszym.
Z powodu zazdrości
wlejesz choćby kroplę jakiegoś obrzydlistwa, na oko nic się nie zmieni. Ale czy Obraziłem się - na Kamila-bo do pięt
zechcesz to wypić? Tak jest z grzechem mi nie dorasta, a w szkole chwalą tylko
nieczystości - na zewnątrz wszystko jego; lizus jeden
wygląda tak jak przedtem, ale człowiek Zrobiłem awanturę - bo Kaśka mówiła, że będzie tylko moją przyjaciółką,
staje się zepsuty.
teraz gada z Krzyśkiem
Z powodu nieczystości
Oglądałem pornografię - bo gazeta Życzyłem nieszczęścia - Andrzejowi
leżała na wierzchu, akurat Internet był - bo zadziera nosa; jeśli się dorobię, to
taki komputer kupię, że mu oko zbieleje
włączony, leciał film w telewizji
Czytałem podniecające teksty — ale Poskarżyłem się - wychowawczyni, że
Adam ściągał-dlaczego tylko ja mam
te pisma są dla młodzieży
Rozbudzałem erotyczne wyobraże- mieć najgorsze oceny
nia - bo to przyjemne, a inni nie takie Nie pomogłem - Marcie nadrobić zaległości — jest szansa, że się wysypie na
rzeczy robią
Onanizowałem się - bo tylko moja matmie, zresztą jak byłem chory, nikt
mi nie pomógł
przyjemność się liczy

NIECZYSTOŚĆ

Prowokowałem strojem i zachowaniem - bo miło być pożądanym
Doprowadzałem do kontaktów seksualnych - bo wszystko muszę mieć
NA NIECZYSTOŚĆ NAJLEPSZE
JEST STANOWCZE „NIE"!

NA ZAZDROŚĆ NAJLEPSZA
JEST ŻYCZLIWOŚĆ. NIE UBĘDZIE CI JEJ

ŁAKOMSTWO
UWAŻAJCIE, ABY WASZE SERCA
Gd^e %a%drość i ^ąd^a sporu, tam te% bezład NIE BYŁY OCIĄŻAŁE WSKUTEK
OBŻARSTWA,
PIJAŃSTWA
i wszelki występek. Jk 3,16
Zazdrośnik jest jak pies w truskawkach: I TROSK DOCZESNYCH
Łk 21,34
sam nie zje, a innemu nie da. Z powodu
tego grzechu wielu ludzi poniosło szko-

ZAZDROŚĆ
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Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
powoduje, że ludzie tyją. Lecz, co ciekawe, ociężałe stają się nie tylko ciała, ale
i dusza. Człowiek zachłanny staje się
niezdolny do wyrzeczeń i jest gotów
sprzedać coś bardzo ważnego za chwile
zaspokojenia głodu

Niczego sobie w poście nie odmówiłem - bo przecież i tak jest ciężko,
a trzeba jakoś sobie życie umilić
NA ŁAKOMSTWO NAJLEPSZY
JESTPOST

GNIEW
Z powodu łakomstwa:
Nie pościłem w piątek - bo ciężko
pracowałem, świetna szynka była w lodówce, grzechem byłoby nie zjeść
Objadałem się — na imprezie aż mnie
brzuch bolał-ale wolałem się opychać
u innych, niż jeść za własne pieniądze
Piłem alkohol - bo wszyscy pili
Nie poczęstowałem - kolegów ciastem, które mama przysłała-bo za dobre
było; zjadłem wszystko

MIŁOŚĆ NIE UNOSI SIĘ
GNIEWEM
1 Kor 13,5
Kiedy ktoś cię zdenerwuje, mógłbyś
powiedzieć nawet ostro: „ zdenerwowałeś mnie". Tak można. Ale ludzie częściej mówią wtedy: „Głupi jesteś, kretyn, świnia". Albo i gorzej. To jest
grzeszny gniew, bo niczego nie wyjaśnia, tylko sprawia, że zaciskają się pięści
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Z powodu gniewu:
Przeklinałem bo tamci tak
wyprowadzili mnie z równowagi, że
święty by nie wytrzymał
Pobiłem - się z kolegą, bo mi podskakiwał, oczywiście nie jest już moim kolegą
Życzyłem śmierci - temu draniowi,
przecież sam go nie uduszę, bo zamkną
mnie
Kłóciłem się - z rodzeństwem, kumplami, wrzeszczałem, aż mnie gardło
bolało
Zemściłem się - zrobiłem Jarkowi to
samo, co on mnie, czemu ja mam cierpieć a on nie
Obgadałem - Krzyśka przed znajomymi, skoro nie mogę go dopaść, to chociaż mu opinię zepsuję

NA GNIEW NAJLEPSZA JEST
MODLITWA ZA SPRA WCÓW. TO
DZIAŁA!
LENISTWO
Nie bąd£ odważny wjęzyku, a gnuśny i leniwy w swych czynach Syr 4,29
Myślą ludzie, że leń leży tylko do góry
brzuchem. Nie tylko. Może też być leń
bardzo zapracowany, ale to praca nikomu niepotrzebna, albo wykonywana nie
wtedy, gdy potrzeba.

Z powodu lenistwa:
Nie pomagałem rodzicom - bo mam
swoje zajęcia (gra na kompie), przecież
się nie rozdwoję
Nie uczyłem się — jakoś sobie dam
radę
Ściągałem - po co się wysilać, skoro
inni pomęczą się za mnie
Ukrywałem zdolności - żeby mnie nie
wrobili w robotę
Godziłem się na swój grzech - bo
wmawiałem sobie, że grzech jest we
mnie silniejszy niż Bóg
Za dużo pracowałem albo imprezowałem - i nie miałem czasu na modlitwę i niedzielną Mszę Św.
NA LENISTWO NAJLEPSZE
JEST ODKRYCIE, ŻE KTOŚ CIĘ
POTRZEBUJE

MODLITWA ŻALU
Bo%e, chciałem być dobry i %nowu się nie udało. Żałuję. Pr%ebac% mi. Daj mi czyste serce,
Żebym chciał tylko tego co dobre i piękne. Porno% żgby czyściej zwyciężało we mnie dobro.
Amen
/ Przedruk £ „Małego Gościa Niedzielnego "/

