
Katecheza 2 
Sakrament pokuty i pojednania 

 
Najważniejsze wiadomości: 
1. Co jest grzechem a co nim nie jest? 
2. Jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania? 
3. Jak zrobić rachunek sumienia? 
 
Do przeprowadzenia katechezy potrzebne będą: 
Załącznik 1 
Książeczka do nabożeństwa wyd. Jezus, Maryja i Józef 
 
Przebieg katechezy: 
1. Na początku krótka modlitwa - np. z książeczki do nabożeństwa str 91 
 
2. Powtarzamy wiadomości z poprzedniej katechezy: 
- Dlaczego przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania? 
- Co to jest grzech?  
- Co Pan Bóg robi dla nas w sakramencie pokuty i pojednania? 
 
3. Czytamy opowiadanie część II - poniżej 
 
4. Rozmowa z dzieckiem 
- Czym różni się grzech od złego zachowania? (popełniony świadomie i dobrowolnie) 
- W jaki sposób możemy zgrzeszyć? (czyn, myśl, słowo) 
- Co zrobił Jezus, aby pojednać ludzi z Bogiem? (oddał życie na krzyżu) 
 
5. Wprowadzenie do rachunku sumienia 
Sumienie to taki głos wewnętrzny, który pomaga nam rozróżniać dobro od zła, oceniać 
swoje czyny oraz te, które dopiero zamierzamy dokonać. Robiąc rachunek sumienia 
zastanawiamy się jacy byliśmy wobec Pana Boga, drugiego człowieka, siebie samych. 
Możemy zadać sobie pytanie: Z jakiego powodu nie kochałam/kochałem Pana Boga, 
drugiego człowieka, siebie samego? Czasami nie słuchamy Pana Jezusa, ponieważ 
chcemy postawić na swoim. Czasami zabieramy jakąś rzecz bratu lub siostrze, 
ponieważ zazdrościmy. Czasami okłamujemy kogoś bliskiego, ponieważ chcemy coś 
zdobyć, ... 
 
6. Rozmowa z dzieckiem - pomoc w nazwaniu grzechów 
- w domu 
- szkole 
- wobec Pana Boga 
- między kolegami/koleżankami 
Może być pomocna książeczka do nabożeństwa str 92  
 
7.Uzupełnienie: Papież Franciszek o spowiedzi 
,,Pozwólmy, aby Bóg nam przebaczał" 
,,Bóg przebacza zawsze! Nigdy Go to nie męczy. To nas męczy proszenie o przebaczenie. 
Ale Jego nie męczy przebaczanie". 
,,Spowiedź nie jest "sądem" ani ,,pralnią'', która wywabia plamy grzechów, lecz 
spotkaniem z Ojcem, który zawsze przebacza, przebacza wszystko, zapomina dawne winy, 
a potem się cieszy.'' 



Załącznik 1. Opowiadanie część II 
 
- Proszę pani, a czy każde zło jest grzechem?- pyta Piotruś ze smutkiem. - Bo ja w czasie 
meczu zamiast trafić w piłkę, kopnąłem kolegę w kostkę. To go zabolało. To chyba było 
złe... 
- W czasie meczu takie rzeczy mogą się zdarzać. Jeśli nie zrobiłeś tego celowo, to nie 
grzech. Grzech popełniamy wtedy, gdy wiemy, że jakieś zachowanie jest 
nieodpowiednie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Bóg nie chce byśmy tak 
postępowali, a my jednak tak postępujemy - odpowiada pani Zosia. Grzech to taki czyn, 
myśl, słowo, przez które odwracamy się do Pana Boga plecami. Pan Bóg mówi, żebyśmy 
czegoś nie robili. A my mamy ochotę to zrobić i robimy. Wybieramy swój pomysł, a nie 
Boga. To podobnie jak mi rodzice mówią żebym się czymś nie zajmował a ja nie chcę ich 
słuchać. Mam ochotę postawić na swoim, bo wydaje mi się to lepsze, ciekawsze. czasami 
nawet tupię nogą - przyznaje się Tymek. 
- Albo Pan Bóg mówi, byśmy coś robili, bo to Mu się podoba, a my nie robimy. To jakby 
ktoś mówił Panu Bogu: teraz ja tu rządzę, nie Ty, Panie Boże - dodaje Tosia. 
- A mnie interesuje co się stało z Adamem i Ewą po popełnieniu grzechu? - docieka 
Tymek. 
- Pan Bóg wypędził ich z Edenu. 
- Dlaczego? 
- Bo popełnili grzech. Poznali dobro i zło. Zmienili się. Łatwiej im było teraz wybrać to, 
co się Bogu nie podoba. I jeszcze jedna ważna prawda. Bóg nie chciał, by ludzie zerwali 
owoc z drzewa życia, które rosło w raju. Gdyby to zrobili, to na wieki żyliby w grzechu. 
Bóg wypędzając Adama i Ewę z ogrodu Eden uchronił ludzi przed życiem w wiecznym 
grzechu. Życie na ziemi stało się miejscem oczekiwania na zbawienie. To właśnie jest 
Dobra Nowina. - Pan Bóg obiecał, że nadejdzie czas, gdy pośle na ziemię swojego Syna. 
Jezus przyjdzie i pomoże ludziom na nowo stać się dobrymi i pięknymi jak Bóg.  
- To superwiadomość - wykrzykują równocześnie Mati i Piotruś. 
- I będziemy mogli być blisko Boga - dodaje z uśmiechem Tymek, a w jego głowie 
pojawia się pytanie: ,,Ciekawe czy ta obietnica już się spełniła?" 
 
Fragment książki: ,,Tajemnica spowiedzi" Hanna Sołtysiak 
 
 


