
Katecheza z dnia11 maja 2020 

Temat: Nasze postępowanie (temat nr 21). 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Drodzy uczniowie 

Po tygodniu poświęconym Matce Bożej (zachęcam jeszcze raz do uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych na kanale you –tube parafii świętego Jacka i Doroty we WTORKI i CZWARTKI GODZ 19) 
chciałabym wrócić do tematów przygotowujących Was do pierwszej spowiedzi. 

Spowiedź nie jest z pewnością czymś łatwym. Gdy popełni się coś złego trudno jest o tym mówić. Na 
pewno trzeba mieć dużo wiary i odwagi, aby podejść do konfesjonału, wyznać grzechy i prosić Boga o 
przebaczenie. By spowiedź była dobra, nie wystarczy przezwyciężyć strach i wstyd. Trzeba się do niej 
przygotować. 

Dobra spowiedź potrzebuje dobrego rachunku sumienia. Nie można podbiegać do konfesjonału 
prosto z ulicy. Trzeba poświęcić kilka chwil na modlitwę i przypomnienie sobie grzechów. 

Pomaga nam w tym sumienie. Sumienie to głos Boga w duszy. To ono pomaga nam odróżniać dobro 
od zła, oceniać nasze postępowanie. 

Obejrzyjcie teraz krótką prezentacje: 

https://view.genial.ly/5e8cd8912f4c5b0e17092610/presentation-sumienie-i-rachunek-
sumienia?fbclid=IwAR2iT2J7icxlKH485qVS356N6n 

Jak więc słyszeliście przed chwilą bohater powyższego opowiadania wsłuchał się w głos sumienia, 
przyznał się do złego postępowania i przeprosił. 

Jak zrobić dobry rachunek sumienia? 

Dobrą pomocą w przygotowaniu do spowiedzi może być krótki rachunek sumienia, który robi się 
każdego dnia przy wieczornej modlitwie Przepraszamy wtedy Boga za grzechy i słabości minionego 
dnia i prosimy, abyśmy umieli wytrwać w dobru. Niektórzy czynią rachunek sumienia za pomocą 
pytań zawartych w książeczce do nabożeństwa. 

Zapraszam jeszcze do obejrzenia tego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vPbBC_ft8Vo&feature=emb_logo  

 

1. Wiesz już co to jest rachunek sumienia. Otwórz karty pracy na stronie 33. Spróbuj wykonać 
samodzielnie zadanie 1,2,3. Myślę, że nie będzie to dla Ciebie trudne. Szczęść Boże! 

 

 

 

 



Katecheza z dnia 13 maja 2020 

Temat: Smutek , który prowadzi do radości (temat 22). 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochani na poprzedniej lekcji przybliżyliśmy sobie „rachunek sumienia” - pierwszy warunek dobrej 
spowiedzi .Dzisiaj poświęcimy kilka chwil na to by zrozumieć czym jest drugi warunek dobrej 
spowiedzi - żal za grzechy. 

Przypomnijmy więc sobie co to jest grzech: 

https://www.youtube.com/watch?v=6D_qR5UVwFw&feature=emb_logo 

Grzech, to zły czyn za który należy żałować. Gdy się sprawi komuś przykrość nie wystarczy tylko 
powiedzieć przepraszam. Jeśli ktoś naprawdę żałuje zła, które popełnił, to z łatwością można 
dostrzec, że żal ogarnia go całego i wypływa z głębi jego serca. Żal za grzechy to właśnie smutek 
serca, które wie, że zraniło Boga.  

Pomocą w zrozumieniu co jest istotą żalu za grzechy może być komentarz z naszego podręcznika 
(str.61). Bardzo proszę o przeczytanie tego tekstu. 

1. Otwórz karty pracy na str. 34. Wykonaj zadanie1,2,3. 
2. Wieczorem spróbuj zrobić sobie krótki rachunek sumienia i pomódl się Aktem Żalu. 

 

 

 

 

 


