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38. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu 

Chrystus Zmartwychwstał. 

Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja. 

 

1. Rozpoczynamy dziś modlitwą Chwała Ojcu, aby uwielbić Boga za dar przebaczenia grzechów. 

 

2. Mam nadzieję, że dobrze pamiętacie poprzednie lekcje. Dziś kolejny krok na „Mojej drodze do 

Boga”. Dla utrwalenia i przypomnienia poznanych na poprzednich zajęciach warunków dobrej 

spowiedzi zadam Wam kilka pytań. Proszę, spróbujcie odpowiedzieć na nie samodzielnie. Jeśli się nie 

uda, zaglądnijcie do poprzednich lekcji. 

– Jak nazywa się pierwszy (drugi, trzeci, czwarty) krok powrotu do Boga? 

– Na czym polega? 

– Jak powinniśmy zachować się, czekając w kolejce do spowiedzi? 

– Co należy uczynić, jeśli usłyszymy czyjeś grzechy? 

– Co jest bardzo ważne podczas spowiedzi? 

– Co powinniśmy zrobić, jeśli zapomnimy powiedzieć jakiegoś grzechu? 

 

3. Zobaczcie teraz na nasz plakat. Dziś ostatni krok: ZADOŚĆUCZYNIENIE. Jeśli ktoś nie pamięta 

dobrze tekstu o synu marnotrawnym, może do niego wrócić (załącznik A) w materiałach 

pomocniczych. 

 

 

Spróbujcie zastanowić się co może oznaczać to słowo. Ja podam moje skojarzenia, a wy możecie 

dopisać swoje. 

 

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE 

Wynagrodzenie 

Naprawienie 

Poprawienie 

Odpokutowanie 

Przebłaganie 

Odszkodowanie 

------------------- 

------------------- 

------------------- 
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4. Wykonajcie teraz zadania 1 z zeszytu ćwiczeń – tekst z lukami. Powinno Wam się udać 

samodzielnie. Jeśli tak nie jest, odpowiedź 

znajdziecie w materiałach pomocniczych 

(załącznik B). 

5. Zadośćuczynienie jest ostatnim krokiem 

dobrej spowiedzi, ale jednocześnie bardzo 

ważnym i nie można o nim zapomnieć. 

  

6. Do czego służą przedmioty obok? Myślę, 

że dobrze rozpoznajecie: są to plastry i woda 

utleniona, które używamy do opatrzenia ran.  

 

Grzech, który zdarzy nam się popełniać jest jak rana, którą zadajemy Panu Bogu i bliźnim. Chociaż 

człowiek wyspowiada się z grzechów i otrzyma przebaczenie, pozostają rany, które trzeba 

zabandażować. Oczywiście nie w znaczeniu dosłownym, ale chodzi o naprawienie krzywdy. 

 

 

 

7. Kapłan podczas spowiedzi zadaje nam do odprawienia pokutę np.: odmówienie modlitwy Ojcze 

nasz, Zdrowaś Mario, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Litanię itp. Pokutą może być 

również udział w nabożeństwach, we Mszy Świętej, czytanie Pisma Świętego lub jakiś doby uczynek. 

Właśnie ta pokuta jest sposobem zadośćuczynienia Bogu, czyli bandażowania ran zadanych Mu 

naszymi grzechami. Zadaną pokutę zawsze należy odprawić jak najszybciej, gdyż jest to niejako ciąg 

dalszy sakramentu pokuty i pojednania. Później możemy zapomnieć. Jeśli zapomnimy, warto zadać 

sobie samemu pokutę (ale większą) i podczas następnej spowiedzi powiedzieć kapłanowi, że 

zapomnieliśmy, jaką mieliśmy pokutę zadaną (ale odprawiliśmy inną – podać jaką). 

 

8. A w jaki sposób możemy wynagrodzić bliźnim nasze grzechy? Macie jakiś pomysł?  Podam Wam 

kilka przykładów grzechów, a wy spróbujcie dopisać sposób zadośćuczynienia. Jeśli będzie trudno, 

podpowiedzi znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik C). 

Jak możemy zadośćuczynić np. za: 

 

– lenistwo – ………………………. 

– obrażenie rodziców (brak posłuszeństwa) – ……………………………………………….. 

– kradzież – ……………………………….. 

– zniszczenie czegoś – …………………………………… 

– ściąganie podczas klasówek – …………………………………………………… 

– bójka – ……………………………………. 

– kłamstwo – …………………………………. 

 

 

ZADOŚĆUCZYNIENI
E 

Panu Bogu 

odprawienie pokuty 
Bliźniemu  

przeproszenie i dobry uczynek 
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9. Proszę wykonajcie ćwiczenie 2 – rozwiązanie szyfru – w jaki sposób możemy zadośćuczynić Panu 

Bogu i bliźniemu. Rozwiązanie znajdziecie w materiałach pomocniczych (załącznik D). 

 

10. Zastanówcie się przez chwilę: czego od nas wymaga zadośćuczynienie za grzechy? Podpowiedź w 

materiałach pomocniczych (załącznik E). 

 

11. Wykonajcie ćwiczenie 3, odgadując rebus. Rozwiązanie znajdziecie w materiałach pomocniczych 

(załącznik F). 

 

12. W modlitwie kończącej katechezę modlimy się za osoby, które skrzywdziliśmy naszymi 

grzechami. Możemy przypomnieć sobie przez chwilę te osoby i w modlitwie polecić je opiece Matce 

Bożej. 

 

Szczęść Boże!  

 
UWAGA!!! 

Drogie Dzieci, w tym tygodniu tylko jedna katecheza, ponieważ chcę, abyście popracowały nad 

formułą spowiedzi. Dobrze sobie ją opanujcie pamięciowo. Również do opanowania pamięciowo 

poznane na ostatnich 5 katechezach Warunki dobrej spowiedzi. 
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Materiały pomocnicze: 

A. 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”. 

 

B. Rozwiązanie zadania 1. 
Zadośćuczynienie jest to wynagrodzenie Panu Bogu i bliźnim krzywd, jakie wyrządziliśmy 

naszymi grzechami. 

 

C. Podpowiedzi do punktu 8. 
– lenistwo – dodatkowa pomoc, 

– obrażenie rodziców (brak posłuszeństwa) – przeproszenie pomoc w obowiązkach domowych, 

– kradzież – oddanie lub odkupienie, 

– zniszczenie czegoś – naprawienie lub odkupienie, 

– ściąganie podczas klasówek – przyznanie się i solidne nauczenie zadanego materiału, 

– bójka – wspólna zabawa, zażegnywanie bójek, pomoc w nauce, 

– kłamstwo – przyznanie się. 

 

D. Rozwiązanie zadania 2. 
  Modlitwa oraz przeproszenie i dobry uczynek. 

 

E. Podpowiedź do punktu 11. 
 W zadośćuczynieniu Panu Bogu i bliźniemu ważne są: odwaga  w przyznaniu się do winy i 

przeproszenie oraz naprawienie popełnionego zła. 

 

F. Rozwiązanie zadania 3. 
 Pokuta i wynagrodzenie. 


