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33. Jezus przez kapłanów jednoczy nas z Ojcem 

Szczęść Boże. 

 
1. Rozpocznijmy tę katechezę słowami: Aktu nadziei. 

 

2. Pamiętacie dobrze treść przypowieści o synu marnotrawnym. Podczas obecnej katechezy 
rozpoczniemy, każdy z Was swoją własną: „Moją drogę do Boga”. Przez kolejne lekcje będzie nam 

towarzyszył plakat (poniżej) i będziemy go uzupełniać, ponieważ my również, jak syn marnotrawny, 

mamy do przebycia drogę do Boga. Tę drogę będziemy poznawać na kolejnych lekcjach. 

 

 

 

3. Wróćcie na moment do katechezy 31 i przypomnijcie sobie o czym mówiliśmy. Podpowiem, że 

omawialiśmy  rodzaje grzechów.  
Pan Jezus bardzo chce przywrócić ludziom czystość serca. Dlatego wymyślił wspaniały sposób 

oczyszczania serc. Jest nim sakrament pokuty.  

 
4. Proszę, abyście teraz wykonali ćwiczenie 1. Waszym zdaniem jest rozszyfrować słowa, jakie 

wypowiedział do apostołów Pan Jezus. Proszę zróbcie to sami. Jeśli jest trudno to odpowiedź 

znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik A). 

 
5. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przyszedł do Wieczernika spotkać się z apostołami i tymi 

słowami dał im dar odpuszczania grzechów. Ci zaś przekazali ten dar swoim następcom, którymi dziś 

są kapłani. Dzięki kapłanom mamy możliwość pojednania się z Panem Bogiem. Tylko sakrament 
pokuty i pojednania daje nam tę możliwość. 

 

6. Przeczytajcie sobie teraz opis ustanowienia sakramentu pokuty, który odnajdziemy w Ewangelii wg 

św. Jana J 20,19-23. Fragment znajduje się z materiałach pomocniczych (załącznik B). 
 

7. Poprzez spowiedź Pan Jezus osobiście przebacza nam 

grzechy i przywraca łaskę uświęcającą, a tym samym zamienia 
serca poplamione grzechem w piękny ogród. Sakramentalna 

spowiedź dokonuje się w konfesjonale. To w nim Pan Jezus, 

ukryty w osobie kapłana, przebacza ludziom grzechy. Kiedy 
przystępujemy do spowiedzi sam Pan Jezus przytula nas do 

swojego serca i mówi do nas: Tak długo na ciebie czekałem! 

Tak bardzo Cię kocham! itp.  

 
 

8. Wykonajcie teraz ćwiczenie 2.  Ułóżcie z wyciętych elementów ilustrację przedstawiającą kapłana 

udzielającego rozgrzeszenia. 
 

9. Po spowiedzi każdy człowiek na nowo staje się Dzieckiem Bożym i przywrócenia przyjaźni z 

Panem Jezusem, którą utraciliśmy, gdy popełniliśmy grzech.  



2 

10. Spróbujcie teraz samodzielnie wykonać ćwiczenie 3 – krzyżówkę. Najpierw wpisz te hasła, które 

sam potrafisz odgadnąć, a następnie zajrzyj do materiałów pomocniczych (złącznik). Tam odnajdziesz 

rozwiązanie całej krzyżówki. 
 

11. Spójrzcie teraz na swoją prawą dłoń. Mamy pięć 

palców. Nasza droga powrotu do Pana Boga składa się z 
pięciu etapów, zwanych warunkami spowiedzi. W 

materiałach pomocniczych (załącznik D) je wszystkie 

odnajdziecie lub na obrazku obok. 
 

 

12. W zeszycie ćwiczeń odrysuj swoją dłoń i na 

kolejnych palcach wypisz warunki dobrej spowiedzi. 
 

 

13. Jako zadanie domowe ułóżcie własną krótką 
modlitwę za możliwość pojednania się z Panem Bogiem 

w sakramencie pokuty i pojednania (ćwiczenie 5). 

 
 

14. Dzisiejsze nasze spotkanie zakończymy modlitwą dziękczynienia za sakrament pokuty i 

pojednania: Panie Jezu dziękuje Ci, że dajesz mi możliwość powrotu do Ciebie i przebaczasz mi moje 

grzechy w sakramencie pokuty. 
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Materiały pomocnicze: 

 

A. Rozwiązanie ćwiczenia 1 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane. 

 

B. Fragment biblijny J 20,19-23 
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A 

to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”. 
 

C. Krzyżówka 
 

A.    K O N F E S J O N A Ł  

B.       K A P Ł A N    

C.   S Z C Z E R O Ś Ć     

D.        Ś W I Ę T O Ś Ć 

E.        M I Ł O Ś Ć   

F.      G R Z E C H Y    

G. M I Ł O S I E R D Z I E    

H.      G W O Ź D Z I E   

 

D. Warunki Spowiedzi Świętej 

1. Rachunek sumienia 

2. Żal za grzechy 

3. Mocne postanowienie poprawy 

4. Szczera spowiedź 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 
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