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32. Bóg Ojciec przebacza nam winy 

 

1. Pan Bóg jest naszym Ojcem  i bardzo nas kocha. Dlatego wspólnie zwracamy się do Niego słowami 
modlitwy Ojcze nasz. 

 

2. Na początek kilka pytań, abyście przypomnieli sobie wiadomości z ostatnich zajęć. Spróbujcie 
odpowiedzieć sobie na nie samodzielnie. Gdyby jednak się nie udało w materiałach pomocniczych 

(załącznik A) macie podpowiedzi. Zachęcam jednak nie zaglądać od razu. 

1. Co to jest grzech? 

2. Jakie mamy rodzaje grzechów? 
3. Kiedy popełniamy grzech ciężki? 

4. Jakie mogą być grzechy myśli? 

5. Jakie mogą być grzechy mowy? 
6. Jakie mogą być grzechy uczynku? 

7. Jakie mogą być grzechy wynikające z zaniedbania? 

 
3. Pomyślcie teraz przez chwilkę, jaki jest nasz Bóg Ojciec. Ja wymienię kilka swoich skojarzeń, 

którymi możecie się posłużyć, ale byłoby świetnie, gdybyście dopisali kilka własnych skojarzeń . 

A więc… Według mnie, Bóg Ojciec jest: 

- kochający, 
- troskliwy, 

- silny, potężny, 

- sprawiedliwy, 
- miłosierny, 

- ………………. 

- ………………. 

- ………………. 
 

4. Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, aby ludziom pokazać, jaki jest Bóg. W tym celu opowiedział 

jedną ze swoich przypowieści, nazwanej przez Pismo Święte przypowieścią O synu marnotrawnym. 
Proszę przeczytajcie ją teraz. Znajdziecie ją w materiałach pomocniczych (załącznik B), lub 

obejrzyjcie film animowany: https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk 

 

5. Po przeczytaniu (obejrzeniu) przypowieści wpiszcie tytuł przypowieści do zeszytu ćwiczeń w 
zadaniu 1. 

 

6. Wyjaśnimy sobie teraz sformułowanie –marnotrawny. Oznacza ono człowieka, który postępuje źle, 
błądzi, nie szanuje tego co ma, wydaje pieniądze bez namysłu, jest rozrzutny, ale później jest mu 

przykro i chciałby naprawić wyrządzone szkody. 

 
7. Jaki jest zatem sens przypowieści. Młodszy syn miał wszystko – majątek, dom, pracę, a nade 

wszystko kochającą rodzinę. Mimo to postanowił ją opuścić i roztrwonił to, co miał, stracił, 

zmarnował wszystko, co posiadał. Przypowieść pokazuje nam, że tak samo jest z nami, gdy 

grzeszymy – tracimy wszystko. Syn marnotrawny to każdy z nas, ilekroć popełniamy grzechy i 

odchodzimy od Pana Boga. 

 

W tym wszystkim postawa Ojca jest zaskakująca. Gdy Syn marnotrawny powraca do domu z pustymi 
rękami Ojciec nie czyni mu żadnego wyrzutu, ale mocno go przytula do siebie, daje mu pierścień, 

sandały i nową suknie, to wszystko co świadczy, że jest synem bogatego właściciela domu. Następnie 

wyprawia ucztę i raduje się z wszystkimi domownikami odzyskaniem utraconego syna. 

Ojciec z przypowieści oznacza Dobrego Pana Boga, który wciąż wyczekuje naszego powrotu i 

cieszy się, kiedy do Niego wracamy. Postawa Boga, który przebacza nam winy, nazywa się 

miłosierdziem. Bóg jest miłosierny, to znaczy, że zawsze przebacza grzechy ludziom, jeżeli Go o to 

https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk
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proszą i przepraszają za nie. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć pod 

warunkiem, że człowiek żałuje. 

 
8. Wykonajcie teraz ćwiczenie 2. 

 

9. Pan Bóg przebacza nam grzechy w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Tak, jak syn 
marnotrawny przychodzi – powraca do swojego Ojca (słowa z przypowieści: Wybrał się więc i 

poszedł do swojego ojca), aby się z nim pojednać, tak my, gdy popełnimy grzech, możemy przyjść w 

każdej chwili do konfesjonału i się wyspowiadać. Oczywiście musimy się do tej spowiedzi 
odpowiednio przygotować (o tym będziemy mówić w następnych katechezach). 

 

10. Wykonajcie teraz zadania 3 – z rozsypanki wyrazowej ułóżcie zdanie, które syn marnotrawny 

wypowiedział po powrocie do swojego ojca. Jeśli będzie trudno, to w materiałach pomocniczych 
znajdziecie podpowiedź (załącznik C). 

 

11. Teraz popatrz na obraz poniżej. Myślę, że wszyscy go dobrze znamy. Możemy go zobaczyć w 
krakowskich Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

 

 

 
Pan Jezus ukazał się św. Faustynie i polecił przypomnieć światu to, o czym mówił w przypowieści O 

synu marnotrawnym, czyli to, że Bóg zawsze nam przebaczy, bo wielu ludzi o tym zapomniało. Pan 

Jezus zawsze na nas czeka i nie ma takiego grzechu, którego by nam nie przebaczył, jeśli tylko za 
niego żałujemy! 

 

12. Wróćcie do ćwiczeń i wykonajcie ćwiczenie 4. Wymyślcie inny tytuł przypowieści o synu 

marnotrawnym. 
 

13. Powoli zbliżamy się do Waszej pierwszej spowiedzi św. W sakramencie Pokuty i Pojednania, 

który przyjmiecie przed przyjęciem Komunii Świętej wyznacie swoje grzechy. Dlatego Waszym 
zadaniem będzie teraz uczyć się formuły spowiedzi św. Wykonajcie ćwiczenie 5. Możecie posłużyć 

się formułą podaną w materiałach pomocniczych (załącznik D).  

 

14. Proszę Was, abyście przez kolejne dni uczyli się na pamięć formuły spowiedzi św. To ważne, aby 
uniknąć niepotrzebnego zdenerwowania, że czegoś nie umiem. Pamiętajcie także, że podczas 

spowiedzi panuje cisza i dyskrecja, a kapłan nikomu nie zdradzi naszych grzechów. Nie powinniśmy 

się bać spowiedzi, bo Pan Bóg czeka na nas i wypatruje nas tak, jak miłosierny ojciec z przypowieści 
o synu marnotrawnym. Pan Bóg zawsze się cieszy, gdy powracamy do Niego, przystępując do 

spowiedzi. 

 
15. Na zakończenie odmówcie trzy razy akt strzelisty: Jezu, ufam Tobie!, prosząc Jezusa o dobre 

przygotowanie do Sakramentu Pokuty i pojednania. 
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Materiały pomocnicze: 

A.  Odpowiedzi na pytania 
1. Co to jest grzech? Świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. 

2. Jakie mamy rodzaje grzechów? Grzechy ciężkie (śmiertelne) i lekkie (powszednie). 

3. Kiedy popełniamy grzech ciężki? Gdy popełniamy grzech świadomie, dobrowolnie i w rzeczy 

ważnej. 
4. Jakie mogą być grzechy myśli? Zazdrość, gniew, myśli nieskromne 

5. Jakie mogą być grzechy mowy? Kłamstwo, przezywanie, przekleństwa 

6. Jakie mogą być grzechy uczynku? Złe czyny, pobicie, kradzież 
7. Jakie mogą być grzechy wynikające z zaniedbania? Brak modlitwy, bałagan w swoich rzeczach, 

nieustąpienie miejsca. 

 

B. Fragment biblijny Łk 15,11-24 
„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’. I zaczęli się bawić»”. 
 

 

C. Odpowiedź do rozsypanki wyrazowej 
 Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. 

 

 

D. Formuła spowiedzi św. 

 

Podchodzisz do kratek konfesjonału, klękasz i rozpoczynasz spowiedź św. 

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Dycha Świętego. Amen. 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen. 

 

Dziecko: Jestem uczniem/uczennicą klasy… Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. 

[od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi ( mówisz kiedy ) pokutę 

zadaną odprawiłem ( lub nie i dlaczego ), a dalej jest tak samo].  

Pana Boga obraziłem/obraziłam następującymi grzechami:...( wyznajesz swoje grzechy ). 

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję. Postanawiam się poprawić i 

więcej nie grzeszyć. A ciebie Ojcze duchowny proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie. 

 

Ksiądz: Kapłan rozmawia z tobą, nadaje pokutę, modli się i udziela rozgrzeszenia 
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Dziecko: (cicho modlisz się) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. 

(po słowach kapłana: „ ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego” odpowiadasz: AMEN). 

 

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry. 

 

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. 

 

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju. 

 

Dziecko: Bóg zapłać za spowiedź. 

 

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. Możesz ucałować stułę 

kapłana, wyrażasz w ten sposób szacunek do Pana Boga. Idź przed ołtarz, podziękuj Bogu za 

przebaczenie i miłość, odpraw pokutę zadaną przez spowiednika. 
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