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Katecheza 5 
Sakrament pokuty i pojednania 

Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu 
 
Najważniejsze wiadomości: 
1. Co to jest zadośćuczynienie? 
2. W jaki sposób możemy wynagrodzić wyrządzone zło? 
 
Do przeprowadzenia katechezy potrzebne będą: 
Pismo Święte Łk 19, 1-10 - lub załącznik 1 
Komputer, filmik: Prima - moc drobnych gestów 
https://www.youtube.com/watch?v=YAqObciH7_I 
 
Przebieg katechezy: 
1. Na początku krótka modlitwa - np.  
Duchu Święty, pomóż mi bym zrozumiał, co złego uczyniłem. Panie Jezu, pomóż mi 
naprawić krzywdy, które wyrządziłem sobie i innym ludziom. Wiem, że nie wszystko zło 
mogę naprawić. Ojcze, daj, tym, którym skrzywdziłem pociechę. Pomóż mi kochać Ciebie, 
Boże! 
 
2. Powtarzamy wiadomości z poprzedniej katechezy: 
- Dlaczego tak ważne jest, aby szczerze wyznać swoje grzechy? 
- Co to jest pokuta i rozgrzeszenie? 
 
3. Odczytanie fragmentu Ewangelii z Pisma Świętego Łk 19, 1-10 lub załącznik 1 
- Kto to jest celnik? (nie wszyscy celnicy uczciwie wykonywali swoją pracę, niektórzy 
okradali ludzi, zabierali ich majątki) 
- Jakie słowa wypowiedział Zacheusz do Jezusa, gdy  zrozumiał, że źle postępował? 
- Jak Zacheusz naprawiał zło, którego dokonał? 
 
4. Wprowadzenie do tematu zadośćuczynienia i rozmowa z dzieckiem czym jest 
zadośćuczynienie. 
Każde popełnione przez nas zło także wymaga naprawy. Zadośćuczynienie (piąty 
warunek sakramentu pokuty i pojednania) polega na naprawieniu i wynagrodzeniu zła 
uczynionego Panu Bogu i bliźnim. 
Zadośćuczynieniem jest każde dobro, każdy wysiłek czyniony po to, by nasze życie było 
lepsze, a postępowanie zgodne z wolą Pana Boga. Warto je głęboko przemyśleć i 
zaplanować. Poprzez zadośćuczynienie włączamy się w ofiarę Pana Jezusa, którą 
poniósł On na krzyżu za nasze grzechy. 
Jeśli opuściłem niedzielną Msze Świętą, to po uczynionym wyznaniu grzechów 
postaram się zawsze w niej uczestniczyć, a jako wynagrodzenie Panu Bogu, spotkam się 
z Nim w kościele dodatkowo, na przykład w dzień powszedni. Jeśli nie pomagałem 
rodzicom, postaram się to zmienić i podjąć dodatkowe obowiązki domowe. 
Jeśli komuś zabrałem jego własność, oddam ją lub, jeśli to niemożliwe, wynagrodzę 
stratę w inny sposób.  
Niekiedy nie możemy bezpośrednio naprawić uczynionego zła, na przykład jeśli ktoś 
mieszka w innym mieście lub nie żyje. Wtedy wynagrodzeniem może być modlitwa lub 
dobry czyn.  
 



 2 

5. Są różne możliwości wynagradzania.  
Obejrzenie filmiku: Prima - moc drobnych gestów 
https://www.youtube.com/watch?v=YAqObciH7_I 
(Chłopiec nie popełnił grzechu, bo zrobił to niechcący, ale szukał sposobu jak 
wynagrodzić mamie stratę). 
 
6. Na zakończenie podanie przykładu zadośćuczynienia ze swojego doświadczenia lub 
poszukanie z dzieckiem odpowiedzi na pytanie: co ono mogłoby zrobić, aby 
wynagrodzić drugiej osobie? 
 
 
Załącznik 1. 
Jezus przyszedł do miasta Jerycha i przechodził przez miasto. Był tam pewien człowiek - 
Zacheusz, bardzo bogaty celnik. Zacheusz, bardzo chciał zobaczyć jak Jezus wygląda. Ale 
nie mógł, bo był bardzo mały i ludzie mu zasłaniali. Wtedy pobiegł naprzód, wdrapał się 
na drzewo, bo Jezus miał tam przechodzić. A kiedy Jezus tam przechodził, spojrzał w 
górę i powiedział do Zacheusza: ,,Zacheuszu, zejdź prędko z drzewa. Bo muszę dzisiaj 
przyjść do ciebie do domu". Zacheusz zaraz zszedł z drzewa i przyjął Jezusa z radością. 
Ale ludziom, którzy to widzieli, nie podobało się to i mówili: ,,Poszedł do domu złego 
człowieka". Zacheusz powiedział do Pana Jezusa: ,,Panie, połowę tego, co mam, oddaję 
biednym, a jeśli komuś coś zabrałem, oddaję cztery razy tyle". Jezus powiedział do niego: 
,,Jesteś uratowany, Zacheuszu. Ty też jesteś dzieckiem Boga. Bo ja przyszedłem szukać i 
ratować tych, którzy zginęli". 
Ewangelia wg św. Łukasza 19, 1-10 


