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35. Żal za grzechy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 
1. Drogie dzieci. Rozpocznijmy dzisiejsze zajęcia modlitwą Aktu nadziei, w którym wyrażamy 

pewność i wdzięczność za to, że Bóg chce nam przebaczać grzechy. 

 
2. Dziś do naszego plakatu „Moja droga do Boga” dodajemy kolejną stopę, która będzie oznaczać 

kolejny krok powrotu do Boga. Jest nim Żal za grzechy. 

 

 
3. Dobrze już nam znany syn marnotrawny, kiedy postanowił powrócić do Ojca, żałował swego złego 

postępowania. Słowa Ewangelii wyraźnie nam o tym mówią: 

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. (Łk 15,17-19) 

 
4. Zastanówcie się teraz przez chwilę czym jest żal, co to znaczy żałować? Ja podam kilka swoich 

skojarzeń, a Wam jeśli się uda dopiszcie swoje własne. 

 

5. Teraz zastanówcie się, jak można wyrazić żal za pomocą gestów i słów. Aby Wam ułatwić 

zrozumienie, podam przykładową sytuację nieposłuszeństwa wobec rodziców. Wyobraźcie sobie 

sytuację, kiedy rodzice proszą Was, abyście nie rzucali w salonie piką, bo możecie zbić wazon. I nie 
posłuchaliście rodziców. Tak się stało, że piłka wpadła na wazon i go zbiła. Macie świadomość, że to 

Wasza wina, bo nie posłuchaliście rodziców. Co robicie? Idziecie do rodziców i mówicie: 

przepraszam, wiem, ze źle zrobiłem/zrobiłam. Przytulacie się do rodziców i dodajecie: już więcej nie 
będę tak robił. 

Przenieśmy tę sytuację do Pana Boga. Kiedy obrazimy czymś Pana Boga, nasz żal za grzechy 

wyrażamy przez przeproszenie Pana Jezusa i wyrzeczenie się grzechu, czyli pragnienie, aby go już 

więcej nie popełniać. Te dwa elementy żalu (przeproszenie i chęć zerwania z grzechem) są bardzo 
ważne i decydują o otrzymaniu przebaczenia. Brak żalu uniemożliwia przebaczenie. 
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6. Proszę wykonajcie teraz zadania 1. Pokolorujcie rysunki, które ukazują żal za grzechy. 

 

7. Przejdziemy teraz do rozróżnienia żalu za grzechy. Przeczytajcie sobie opowiadanie Rozbita szyba, 
znajdziecie je w materiałach pomocniczych (załącznik A) i odpowiedzcie na poniższe pytania: 

– Który chłopiec żałował lepiej? 

– Dlaczego? 
– O kim – o czym myślał Piotrek? 

– O kim – o czym myślał Paweł? 

 
8. Myślę, że doszliście do tego samego wniosku co ja, że lepiej żałował Piotrek. Dla niego ważniejsze 

było to, że przekroczył zakaz mamy, a nie o tym, że dostanie karę.  

 

9. To opowiadanie pokazuje nam, że możemy w różny sposób żałować za swoje grzechy. Możemy 
żałować, bo kochamy albo żałujemy, bo boimy się kary za to co uczyniliśmy. Zobaczcie na poniższy 

schemat, który dobrze ukazuje rodzaje żalu za grzechy. Mamy ich dwa i nazywamy je: DOSKONAŁY 

i NIEDOSKONAŁY 

 

10. Uzupełnijcie podobny wykres w zeszycie ćwiczeń, zadanie 3. 
 

11. Żal doskonały, czyli z miłości do Boga, polega na tym, że człowiek 

myśli o Bogu, o tym, ile cierpienia przysporzył Mu grzechami. Najlepiej 

wzbudzić go patrząc na krzyż lub obraz cierpiącego Pana Jezusa. Można 
wtedy powiedzieć: Ten gwóźdź wbiłem Ci, gdy uderzyłem kolegę – 

przepraszam Cię, Panie Jezu. Tę ranę zadałem Ci, gdy nie posłuchałem 

mamy… itd. Przykład takiej modlitwy znajdziecie w materiałach 
pomocniczych (załącznik B). 

 

12. Żal niedoskonały polega na tym, że człowiek przeprasza Pana Boga, 
bo boi się kary za grzechy. Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że przebacza 

nam grzechy nawet wtedy, gdy człowiek żałuje ze strachu. 

 

13. Oczywiście w żalu (doskonałym czy niedoskonałym) nie chodzi o 
płacz i smutek zewnętrzny, bo płakać ma serce człowieka. Chodzi o nasze serce, które jest skruszone i 

żałuje popełnionych grzechów. 

 
14. Rozwiążcie teraz rozsypankę literową w ćwiczeniu 2. Proszę zróbcie to sami. Podpowiedź 

rozwiązania znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik C). 

 
15. Jako nasze utrwalenie wiadomości z dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenie 4. Test z lukami. 

Zróbcie to sami. Podpowiedź odnajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik D). 

 

16. Na zakończenie w spontanicznej modlitwie wyraźcie swoje przeproszenie Pana Boga za grzechy. 
 

Na nadchodzące Święta życzę, aby Pan Jezus, który pokonuje śmierć, dał Wam dużo radości i pokoju 

w sercach. Szczęść Boże!   

DOSKONAŁY                                      NIEDOSKONAŁY 
(myślę o Bogu i jego miłości) 

ŻAL ZA GRZECHY 

myślę o sobie i o karze za grzechy 
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Materiały pomocnicze: 

A. Opowiadanie Rozbita szyba (s. Agnieszka Bielińska) 
„Piotrek i Paweł byli braćmi. Bardzo lubili grać w piłkę. Razem z kolegami urządzili sobie 

boisko na chodniku przed blokiem, w którym mieszkali. Mama często upominała chłopców, aby nie 

grali w tym miejscu, bo mogą kogoś uderzyć piłką lub nawet wybić szybę w mieszkaniu, ale oni nie 

przejmowali się radami mamy. 

I stało się! Pewnego razu ktoś zbyt mocno kopnął piłkę, która uderzyła prosto w szybę sąsiada. 
Chłopcy oniemieli z wrażenia, ale już po chwili przestraszeni tym, co się wydarzyło, wracali do domu, 

głośno płacząc. 

Paweł, żałując tego, co się stało, myślał: «Szkoda, że nie posłuchaliśmy mamy. Miała rację! 
Teraz na pewno czeka nas niezła kara. Mama będzie krzyczeć i da nam szlaban na piłkę i pewnie na 

komputer...». Tak rozmyślając, Paweł wracał do domu zupełnie zdruzgotany. 

Piotrek też płakał, przeżywając swoje nieposłuszeństwo. Żałował z całego serca, że był tak 

uparty. Myślał sobie: «Biedna mama, tyle razy nas prosiła. Teraz będzie musiała zapłacić za rozbitą 
szybę i wstydzić się za nas przed sąsiadem, a przecież stara się nas dobrze wychować...»”. 

 

B. Modlitwa podczas żalu za grzechy 

 

 

C. Rozwiązanie ćwiczenia 2 Piosenka Przepraszam Cię, Boże 
 PRZEPRASZAM 

 

D. Rozwiązanie ćwiczenia 4 

Żal za grzechy to smutek z powodu popełnionych grzechów, którymi sprawiliśmy przykrość 

Panu Bogu i bliźnim. Żałując przepraszamy Pan Boga 

 

Panie Jezu, 

widzę, jak bardzo cierpisz 

z powodu moich grzechów. 

Ten gwóźdź wbiłem Ci, gdy ….. 

– przepraszam Cię, Panie Jezu. 

Tę ranę zadałem Ci, gdy … 

– przepraszam Cię, Panie Jezu. 

 Tak mi wstyd i żal, bo widzę, 

ile bólu musisz znosić 

z mojego powodu. 

Przepraszam Cię, Panie Jezu, 

z całego serca. 

Nie chcę już więcej grzeszyć. 

Nie chcę, 

abyś przeze mnie cierpiał. 

Kocham Cię, Panie Jezu! 
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