
Katecheza rodzinna 10. Sakrament Pojednania 

 

Drodzy Rodzice! Podczas dzisiejszej katechezy spróbujemy wyjaśnić dzieciom, że grzech jest odwrotnością Komunii, 

nietrwaniem w Prawdziwym Krzewie Winnym, nie słuchaniem głosu Dobrego Pasterza. Poznamy też Przypowieść  

o Synu Marnotrawnym i postaramy się wytłumaczyć dzieciom etapy Sakramentu Pojednania.   

Będą potrzebne: Pismo Święte, materiały drukowane z katechezy 

1. Modlitwa 

2. Wprowadzenie 

• Na ostatnich zajęciach każdy z Was kolorował gałązkę Prawdziwego Winnego Krzewu. Był on graficzną 

reprezentacją KOMUNII – bycia JEDNYM w Bogu ze sobą nawzajem. 

• Winny Krzew, który widzicie nie jest tak piękny jak ten, który kolorowaliście na ostatnich zajęciach. Czym 

się on różni od krzewu z poprzednich zajęć? 

 

Są na tym krzewie gałązki, które nie trwają w Winnym Krzewie, nie są w komunii i w krótce nie będą częścią 

Winnego Krzewu… 

• Dzisiaj będziemy się uczyli o tym czym jest GRZECH. Co jest GRZECHEM? 

GRZECH to odwrotność KOMUNII. Kiedy jesteśmy w komunii stajemy się Jednym Ciałem  w Panu Jezusie. 

GRZECH nas rozdziela… 

• „Co mamy robić aby TRWAĆ w Panu Jezusie?” (można sobie przypomnieć puzzle) 

Poprawne odpowiedzi: Słuchamy głosu Boga, rozpoznajemy i rozwijamy nasze talenty, dzielimy się naszymi darami i 

talentami z innymi, uczestniczymy w ofierze Pana Jezusa, która jest uobecniona podczas Mszy Świętej, jak również 

my też różne rzeczy ofiarujemy (np. zrezygnuję z gry, by pomagać siostrze/bratu etc.), rozważamy Słowo Boże oraz 

przestrzegamy 10 Przykazań. 

3. Zadanie dla dzieci: na planszy mamy 4 obrazy z Przypowieści o Dobrym Pasterzu. Który obraz pokazuje 

KOMUNIĘ, a który GRZECH. 

 

A     B   

C    D  



• Grzech oddziela nas od Boga i rozdziela nas nawzajem. Tylko obraz A pokazuje KOMUNIĘ 

• Popatrzcie na obraz B. Jak myślicie dlaczego owieczka jest oddzielona od Dobrego  Pasterza i od reszty 

owieczek? Czy dlatego, że nie usłyszała głosu Dobrego Pasterza, czy też dlatego, że z wyboru nie chciała 

słuchać? 

o Co się dzieje na obrazach C i D? 

o Co się stało później? 

o Tak, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa jesteśmy POJEDNANI – możemy być znowu w 

KOMUNII na nowo. 

4. Czytamy przypowieść o Synu Marnotrawnym: Łukasz 15: 11-32 

Narrator: «Pewien człowiek miał dwóch synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca:  

Młodszy syn: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada".  

Narrator: Podzielił więc majątek między nich. 13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i 

on sam zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje 

pola żeby pasł świnie. 16 Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 

dawał. 17 Wtedy zastanowił się i rzekł:  

Młodszy syn: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do 

mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu5 i względem ciebie; 19 już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. 

 Narrator: 20 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. 21 A syn rzekł do niego:  

Młodszy syn: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".  

Narrator: 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług:  

Ojciec: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 23 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 24 ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się".  

Narrator: I zaczęli się bawić.25 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 

muzykę i tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten mu rzekł:  

Sługa: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".  

Narrator: 28 Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział 

ojcu:  

Starszy syn: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 

się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś 

zabić dla niego utuczone cielę". 

Narrator: 31 Lecz on mu odpowiedział:  

Ojciec: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. 32 A trzeba się weselić i cieszyć 

z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"». 

Rozmawiamy z dzieckiem: 

• Na początku przypowieści młodszy syn zażądał od ojca by dal mu część majątku, która mu przypada. Co jest 

„majątkiem”, który otrzymaliśmy od Boga Stwórcy? Podpowiedzią może być  to, co Ojciec mówi do 

starszego syna w wierszu 31: „wszystko co moje do ciebie należy” (Bóg, który daje nam się cały jest 

największym darem, ale również  umiejętności, talenty, dary Ducha Świętego) 

• Kiedy Syn Marnotrawny uświadomił sobie, że zrobił źle? 

Zwróć uwagę na wiersz 17a „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba”  

Młodszy syn uświadomił sobie, ze zrobił źle kiedy przypomniał sobie jak bardzo kochający jest jego ojciec. Nasze 

sumienie potrafi odróżnić dobro od zła w świetle miłości Bożej. Dlatego, aby zrobić doby rachunek sumienia należy 

stanąć w obliczu Miłości Bożej. Można dziękować Bogu za najbardziej oczywiste Jego dary, można przeczytać 

wiersze z Pisma Świętego. Bez  żalu w sercu, prawdziwego żalu za grzechy będziemy tylko odhaczać grzechy według 

10 Przykazań…Żal w sercu jest pierwszym etapem spowiedzi. Spójrzcie na tabelkę, która rodzice wzieli dla was do 

domu… 

 

 



• Co postanowił zrobić Syn? 

W wierszu 18 czytamy „Zabiorę się i pójdę do mego ojca i POWIEM mu”. Jest bardzo ważne aby zwerbalizować to 

co mamy na sumieniu. Dlatego się spowiadamy.  

• Jak przyjął syna Ojciec? Czy powiedział on: „Teraz jak wydałeś wszystkie pieniądze to do mnie wracasz?! 

Wracaj z powrotem!” 

Jak ojciec zareagował? Zobacz wiersz 20: „ A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.” 

• Co się następnie wydarzyło? 

Młodszy syn POWIEDZIAŁ co złego uczynił (WYZNAŁ GRZECHY) i Ojciec mu PRZEBACZYŁ 

„WYZNANIE GRZECHÓW” i „PRZEBACZENIE” są następnymi dwoma etapami Sakramentu Pojednania. 

• Dlaczego młodszy syn powiedział, że już „nie jestem godzien nazywać się twoim synem”? 

Chciał on naprawić to co uczynił złego – ZADOŚĆUCZYNIĆ. W Sakramencie Pojednania jest ostatni, bardzo ważny 

etap: ZADOŚĆUCZYNIENIE oraz PRZYRZECZENIE POPRAWY. Musimy zrobić to co tylko jest możliwe aby 

naprawić wyrządzone szkody; często przez pokutę zadaną przez księdza: modlitwa, ofiara, służba. 

 

 
5. Modlitwa 

6. Zadanie domowe: 

Bȩdȩ regularnie powtarzać formułȩ spowiedzi. 


