
Katecheza z dnia 27.04.2020 

Temat: Pan Jezus pomaga nam w walce z grzechem. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drogie dzieci 

Chciałabym rozpocząć z wami  tematy, które pomogą Wam lepiej zrozumieć czym jest spowiedź. Do 
swojej pierwszej spowiedzi przystąpicie we wrześniu więc warto już teraz zacząć się do niej 
przygotowywać. Na początek przeczytajcie poniższe opowiadanie: 

„ Mama zabroniła Wojtkowi jeść słodycze tuż przed obiadem. Znając jego łakomstwo, schowała 
pudełko czekoladek do szafki w pokoju gościnnym. Gdy mama była zajęta gotowaniem, Wojtek 
niepostrzeżenie wydobył ukryte smakołyki. Czekoladki różniły się między sobą wyglądem i 
nadzieniem. Chłopiec zaczął ich próbować. Oczywiście każda kolejna była smaczniejsza od 
poprzedniej. Zawartość pudełka szybko znikła. Chłopiec zjadł jeszcze znalezioną czekoladę. Byłą 
smaczna i duża ale… przy obiedzie Wojtek zaczął marudzić. Nie mógł przełknąć nawet łyżki zupy. W 
końcu tak rozbolał go brzuch, że trzeba było wezwać lekarza. Nieposłuszny chłopiec przez kilka dni 
musiał pić gorzkie lekarstwo.” 

- Jaki zakaz złamał Wojtek? 

- Jakie były tego konsekwencje? 

 

Konsekwencje złego postępowania ( grzechu) nie przynoszą człowiekowi niczego dobrego. Grzechy 

Sprawiają, że człowiek traci radość i szczęście i oddala się od Boga. Pamiętajcie, że Bóg kocha nas 
pomimo naszych grzechów. On chce na nowo ofiarować nam swoją przyjaźń,  wzywając by każdy z 
nas zawrócił ze złej drogi. W tym celu posłał na świat swojego Syna Jezusa. Dzięki Niemu możemy 
dostępować odpuszczenia grzechów. 

1. Zapisz temat lekcji. Możesz to uczynić w zeszycie ćwiczeń na końcu. 
Pod tematem zapisz: 
a) Grzech to zły czyn popełniony przez człowieka. 
b) Grzech obraża Boga, krzywdzi ludzi i niszczy życie Boże w człowieku. 
c) Rozróżniamy grzech ciężki i lekki. 
d) Grzech ciężki ( śmiertelny) popełniamy wtedy, gdy w rzeczy poważnej, z pełną 

świadomością i całkowitą zgodą sprzeciwiamy się Bogu łamiąc Jego przykazania. 
e) Grzech lekki popełniamy wtedy, gdy naruszamy Boże przykazania w rzeczy lekkiej, bez 

pełnej świadomości czy całkowitej zgody.  
 
Podczas wieczornej modlitwy przeproś Pana Jezusa za swoje grzechy odmawiając Akt 
żalu.  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Katecheza z dnia 29.04.2020 

Temat: Pan Jezus pokazuje nam drogę powrotu - Syn Marnotrawny 

Pan Jezus jest dobrym Pasterzem. Gdy za Nim idziemy, nie błądzimy. Jeśli zaś pogubimy się w życiu 
zawsze możemy do Niego wracać bo On czeka na nasz powrót. 

Dziś w przypowieści poznamy dobroć i miłość Boga wobec wszystkich ludzi. 

Przeczytaj lub obejrzyj film ( link na końcu tematu) 

 Powiedział też : « Pewien człowiek miał dwóch synów . Młodszy z nich rzekł do ojca : " Ojcze , daj mi 
część majątku , która na mnie przypada ". Podzielił więc majątek między nich . Niedługo potem 
młodszy syn , zabrawszy wszystko , odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek , żyjąc 
rozrzutnie . A gdy wszystko wydał , nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek . Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy , a ten posłał go na swoje pola 
żeby pasł świnie . Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami , którymi żywiły się świnie , lecz nikt mu 
ich nie dawał . Wtedy zastanowił się i rzekł : Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba , a ja tu z głodu ginę . Zabiorę się i pójdę do mego ojca , i powiem mu : Ojcze , zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie ; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem : uczyń mię 
choćby jednym z najemników . Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca . A gdy był jeszcze daleko , 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko ; wybiegł naprzeciw niego , rzucił mu się na szyję i ucałował 
go . A syn rzekł do niego : " Ojcze , zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie , już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem ". Lecz ojciec rzekł do swoich sług : " Przynieście szybko najlepszą 
szatę i ubierzcie go ; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi ! Przyprowadźcie utuczone cielę 
i zabijcie : będziemy ucztować i bawić się , ponieważ ten mój syn był umarły , a znów ożył ; zaginął , a 
odnalazł się. (Łk 15,11- 24). 

Zastanów się: 

- o co młodszy syn poprosił ojca? 

- co zrobił ze swoim majątkiem? 

- gdzie pracował po stracie majątku? 

- jak się czuł w roli nędzarza? 

-co go skłoniło do powrotu ? 

- jak przyjął go ojciec? 

Zapamiętaj: Przypowieść ta daje nam następujące wskazówki : 

Bóg jest Ojcem, który zawsze na nas czeka. Marnotrawnym synem może być każdy człowiek, który 
zgrzeszył, pogubił się, żałuje i chce wrócić do Boga. Sposobem powrotu do Boga jest przystąpienie do 
sakramentu pokuty czyli spowiedź. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=T3jCLpxt5-0&feature=emb_logo 
 


