
Katecheza 1  

Sakrament pokuty i pojednania 

 
Na lekcjach rozpoczęliśmy omawianie sakramentu, wiadomości nie są dla dzieci 
nowe, katecheza służy przypomnieniu i utrwaleniu wiadomości. 
Najważniejsze wiadomości: 
1. Z jakiego powodu przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania? 
2. Co to jest grzech? 
3. Jak patrzy na nas Bóg, gdy przystępujemy do pokuty i pojednania? 
4. Co otrzymujemy w tym sakramencie? 
 
Do przeprowadzenia katechezy potrzebne będą: 
Załączniki 
Komputer z Internetem 
 
Przebieg katechezy: 
1. Krótka modlitwa - może to być jedna z tych modlitw, których dzieci się uczą lub 
można po znaku krzyża swoimi słowami zwrócić się do Boga, np. Panie Boże, 
prosimy Cię, żebyś z nami był, pomagał poznawać Ciebie i dobrze przygotować się 
do sakramentu pokuty i pojednania" 
 
2. Czytamy opowiadanie: Załącznik 1. 
 
3. Rozmowa z dzieckiem: 
- Co się wydarzyło w raju? 
- Jak można inaczej nazwać grzech? 
- Skąd wziął się grzech na świecie? 
 
Uzupełnienie: Adam i Ewa zgrzeszyli i w konsekwencji tego wszyscy ludzie mają 
skłonność do popełniania grzechów. My też popełniamy błędy - grzechy, oddalamy się 
od Pana Boga, zrywamy z Nim przyjaźń, dlatego przychodzimy do sakramentu 
pokuty i pojednania, żeby On tą więź z nami odbudował. 
 
4. W piśmie świętym jest opowieść o pewnym człowieku, który oddalił się od 
swojego Ojca - przypowieść o synu marnotrawnym  
(Syn Marnotrawny: Piosenka z serii filmów "Domek na skale"): 
https://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs 
 
5. Rozmowa z dzieckiem: 
- Co zrobił młodszy syn z tej przypowieści? 
- Jak postąpił Ojciec, gdy zobaczył wracającego syna? 
- Jaki jest związek między tą przypowieścią a sakramentem pokuty i pojednania? 
 
Uzupełnienie: Gdy grzeszymy Pan Bóg na nas czeka i pragnie, żebyśmy do Niego 
wrócili. Kiedy się spowiadamy, wyznajemy Bogu swoje grzechy przed kapłanem, Bóg 
nam przebacza nasze grzechy, odbudowuje więź ze Sobą, ale też z innymi ludźmi, 
dodaje siły, nie ulegali grzechom. 
Możemy podać jakiś przykład ze swojego życia dotyczący przebaczenia. 



 
Załącznik 1. Opowiadanie - część I 
Po południu Tymoteusz jedzie z tatą na specjalną lekcje religii. Dzieci siadają na 
miękkich poduszkach leżących na podłodze. Tymek zajmuje miejsce obok swojego 
kolegi Matiego i koleżanki Tosi. 
- Kochani, dziś poznamy pewną smutną historię . Ale kto cierpliwie poczeka do końca 
opowieści usłyszy też coś radosnego - rozpoczyna pani Zosia. 
- Czy będzie to historia, która wydarzyła się naprawdę? - pyta Tosia. Bo my lubimy 
prawdziwe historie. 
- Tak, Tosiu, to zdarzyło się naprawdę. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu czytaliśmy 
opowiadanie o stworzeniu świata? Adam i Ewa zamieszkali w pięknym ogrodzie. Kto 
przypomni jak się nazywał? 
- Ogród botaniczny? Pierwszy wyrywa się Mati. 
- Nie, nie. Ogród botaniczny jest w naszym mieście. A tamten to ... 
- Eden czyli inaczej raj - odpowiada prawidłowo Piotruś. 
- Tak! W ogrodzie Eden zamieszkali ludzie i zwierzęta. Panowała między nimi zgoda. 
Nikomu niczego nie brakowało. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Adam i Ewa chodzili z 
Bogiem, jak się chodzi na spacery z najlepszym przyjacielem. Bóg zatroszczył się o to, by 
mieli co jeść i gdzie mieszkać. Wszytko, co otrzymali od Niego, było dobre i piękne. 
- Ooooo... Ale mieli super! - wzdycha Marysia. 
- Pan Bóg udzielił ludziom swojego błogosławieństwa. 
- Czyli co takiego właściwie dostali? - dopytuje Tymek. 
- Błogosławić to znaczy życzyć dobra. - wyjaśnia niezawodna pani. 
- Rozumiem. Pan Bóg pragnął ich szczęścia! - podsumowuje Tymek. 
- Ale pewnego dnia zdarzyło się coś złego... Katechetka zawiesza głos. - Ewa spotkała 
przeciwnika Pana Boga. 
- Ja wiem jak on się nazywa! - Zgłasza się Marysia. - To szatan, proszę pani. 
- Tak Marysiu, Szatan miał zły plan - kontynuuje pani Zosia. - Postanowił namówić 
Adama i Ewę by sprzeciwili się Panu Bogu. 
- Ojej, to strasznie zły plan. Słyszałam, że on jest specjalistą od złych planów! - 
wykrzykuje przejęta Tosia. - Pani Zosiu, a do czego namawiał Adama i Ewę? 
- Szatan kusił Ewę, by zjadła owoc z drzewa, które rosło pośrodku raju. A Pan Bóg 
zabronił ludziom sięgać po owoce z tego drzewa. 
- To wcale nie taki zły plan. To nie taki zły plan. Mieli tylko zerwać owoc i go zjeść. 
Pewnie wyglądał apetycznie - wtrąca Tymek. 
- Pani Zosiu, i co? Ewa posłuchała szatana? - dopytuje Tymek. 
- Tak, posłuchała szatana i zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła. A potem 
podzieliła się z Adamem. Oboje skosztowali zakazanego owocu. 
- Ja bym nie zerwała - zapewnia Tosia. - Posłuchałabym Pana Boga. 
- A ja nie wiem czy bym wytrzymał. Może tez bym zerwał - głośno rozmyśla Tymek. 
- Gdy Adam i Ewa usłyszeli nadchodzącego Pana Boga, zawstydzili się tego, co zrobili i 
ukryli się pośród krzaków. Kto z was ma pomysł, jak możemy nazwać czyn, którego się 
wstydzili przed Panem Bogiem? 
- To błąd - odpowiada Mati. 
- A jak inaczej możemy nazwać taki błąd? - dopytuje Pani Zosia. 
- Możemy go nazwać grzechem. 
- Brawo Tosiu! To był pierwszy grzech na świecie. Określamy go grzechem 
pierworodnym - odpowiada pani katechetka. 
Fragment książki: ,,Tajemnica spowiedzi" Hanna Sołtysiak 


