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36. Mocne postanowienie poprawy 

Chrystus Zmartwychwstał. 

Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja. 

Tym staropolskim pozdrowieniem witam Was bardzo serdecznie po świątecznej przerwie. 

 

1. A teraz rozpoczynamy nasze spotkanie modlitwą: Aktu żalu, aby wyrazić żal i przeprosić Pana 

Jezusa za popełnione grzechy. 

 

2. Dziś kolejny krok (trzecia stopa) na naszej „drodze do Boga”. Tym trzecim krokiem jest: Mocne 

postanowienie poprawy. 

 

 

 

3. Syna marnotrawny, który chciał się 

poprawić i odpracować u Ojca swój dług po 

zastanowieniu się nad swoim postępowaniem 

podjął decyzje o zmianie swojego życia. 

Ewangelista Łukasz zanotował to w słowach: 

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 co oznacza słowa: POSTANOWIENIE POPRAWA. Ja wypiszę 

kilka moich skojarzeń, a Wy możecie dopisać kilka swoich. 

 

 

 

POSTANOWIENIE POPRAWA  

Decyzja 

Wykonanie 

Czas 

Trud 

Zawzięcie się 

Naprawienie 

Polepszanie 

Postęp 

Nowoczesność 

Praca 

……………… 

……..……….. 

……..……….. 

 

……………… 

……..……….. 

……..……….. 
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5. Proszę, wykonajcie  teraz ćwiczenie 2, w którym napiszcie w jaki sposób możemy poprawić się z 

grzechów. 

6. Zobaczcie teraz na tę wiklinową miotłę. 

Gdybyśmy wzięli ją do rąk i chcieli złamać na 

pół, nawet silniejszy człowiek (np. wasz tata), 

nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ jest 

ona bardzo solidnie zrobiona. Składa się z wielu 

kijków bardzo mocno ze sobą połączonych. 

Ale... jest sposób, aby złamać miotłę bez użycia siły i poradzi sobie z tym zadaniem nawet 

przedszkolak! Wystarczy, że całą miotłę rozłożymy na pojedyncze patyczki. W ten sposób bez trudu 

można złamać miotłę, ale wymaga to więcej czasu. 

7. Proszę rozwiążcie teraz rebus – ćwiczenie 3. Poznacie cechę, która jest bardzo ważna podczas 

pokonywania naszych słabości i grzechów. Jeśli komuś się nie udało rozwiązanie znajdzie w 

materiałach pomocniczych (załącznik A). 

 

8. Nasze grzechy są podobne do takiej miotły. Ludzie często chcą ją złamać od razu, zapominając, że 

trzeba łamać po jednym patyku. W celu lepszego zrozumienia zapraszam Was do przeczytania 

opowiadania Postanowienie poprawy (załącznik B) w materiałach pomocniczych. 

 

9. Proszę odpowiedzcie teraz na podstawie przeczytanego opowiadania na poniższe pytania: 

– Co postanowił Maciek po spowiedzi? …………………………… 

– Czy udało mu się wypełnić postanowienie? …………………………… 

– Dlaczego nie udało się Maćkowi postanowienie poprawy? …………………………… 

– W jaki sposób wcześniej popełnione grzechy mogą nam przeszkadzać w postanowieniu 

poprawy? …………………………… 

 

10. Maciek z opowiadania, podobnie jak wielu innych ludzi, próbował złamać swoją miotłę od razu, a 

należy łamać po jednym patyczku. Dlatego mocne postanowienie poprawy polega na wybraniu sobie 

jednego grzechu – takiego, który popełniamy najczęściej – i złożeniu Panu Bogu obietnicy, że do 

czasu następnej spowiedzi będziemy z tym grzechem walczyć. Przed następną spowiedzią należy 

sprawdzić, czy się to udało. Jeżeli tak, to walczymy z następnym grzechem, bo ten patyk już został 

złamany. Ale może się okazać, że się nie udało, że znowu popełnialiśmy ten grzech, ale rzadziej. 

Wtedy trzeba powtórzyć postanowienie przy następnej spowiedzi, bo patyk na razie tylko 

nadłamaliśmy. Potrzeba wytrwałości i czasu, aby złamać go zupełnie.  

Popatrzycie raz jeszcze na miotłę; patyki, z których składa się miotła, mają różne grubości i niektóre 

trzeba łamać dłużej. 

 

11. Proszę wykonajcie teraz ćwiczenie 5. Znajdziecie tam kilka podpowiedzi, jakie cechy są niezbędne 

do walki z grzechami. Wypiszcie  również własne według własnego uznania i napiszcie je pod 

atrybutami rycerza. 

 

12. Jako zadanie domowe uczniowie wykonują ćwiczenie 4 – wypisują grzechy, z którymi najczęściej 

mogą się zetknąć. 

 

13. Kończąc naszą katechezę każdy z nas własnymi słowami niech poprosi Pana Boga o pomoc i 

wytrwałość w pracy nad sobą. 
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Materiały pomocnicze: 

A. Rozwiązanie ćwiczenia 3. 
WYTRWAŁOŚĆ 

 

B. Opowiadanie Postanowienie poprawy (s. Agnieszka Bielińska) 

„Maciek był małym nicponiem – tak mówiła o nim babcia. Nie było dnia, żeby czegoś nie 

spsocił: a to rozbił talerz z zupą, a to znowu «niechcący» podarł kolorowankę Kasi – swojej młodszej 

siostrzyczce, innym razem pobił się z kolegami o to, który z nich jest najsilniejszy... Nawet pani 

wychowawczyni załamywała ręce, gdy zabrał kredę od tablicy i wspólnie z kolegami rzucał w 

spacerujące gołębie. Babcia wieczorami wzdychała po cichu i z utęsknieniem czekała dnia pierwszej 

spowiedzi św. – «A nuż, Maciuś się poprawi» – marzyła. On sam też często o tym myślał, ale póki co, 

psocił ile się dało, bo na poprawę, jak mawiał, miał jeszcze czas. 

Nadszedł dzień pierwszej spowiedzi. Maciek trochę się denerwował, czy wszystko zapamięta, 

bo lista jego grzechów była długa. Po odejściu od konfesjonału czuł prawdziwą ulgę. Chciało mu się 

nawet tańczyć i śpiewać, ale pamiętał, że w kościele powinien zachowywać się godnie. Zapragnął już 

na zawsze być dobry i tym pragnieniem podzielił się z babcią: «Już nigdy nie zgrzeszę» – powiedział 

– «chcę zawsze mieć czyste serce!». Po drodze do domu myślał o tym, że jutro przyjmie Pana Jezusa. 

Nagle zza zakrętu wyjechał na rowerze jego starszy kolega Romek. Maciek przypomniał sobie 

wczorajszą utarczkę z nim i, nie zastanawiając się, rzucił w jego stronę przezwisko. Romek nie 

pozostał dłużny. Zszedł z roweru i rozpoczęła się bójka. Chłopców rozdzieliła dopiero babcia. Romek 

wsiadł na rower i odjechał, odgrażając się. Maciek popatrzył na swoje pobrudzone ubranie, a potem w 

smutne oczy babci i przypomniał sobie swoje postanowienie: «Już nigdy nie zgrzeszę»...” 


