
Katecheza 3 
Sakrament pokuty i pojednania 

 

Najważniejsze wiadomości: 
1. Jakie są warunki dobrej spowiedzi? 
2. Co to jest żal za grzechy? 
3. Jak wyrazić żal za grzechy? 
 
Do przeprowadzenia katechezy potrzebne będą: 
Pismo święte lub Biblia dla dzieci - fragment Zaparcie się Piotra (Mt 26, 69-75) 
Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają w domu Pisma św. - proponuję skorzystać z 
wersji elektronicznej:  
http://www.biblijni.pl/Mt,26,69-75?wbibliihttp://www.biblijni.pl/Mt,26,69-75?wbiblii 
 
Książeczka do nabożeństwa wyd. Jezus, Maryja i Józef 
 
Przebieg katechezy: 
1. Na początku krótka modlitwa - np. Akt żalu z książeczki do nabożeństwa str 25 
 
2. Powtarzamy wiadomości z poprzedniej katechezy: 
- Co jest grzechem a co nim nie jest? 
- Jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania? 
- Jak zrobić rachunek sumienia? 
 
3. Omówienie z dzieckiem elementów sakramentu pokuty i pojednania (warunki dobrej 
spowiedzi) 
Człowiek, który przystępuje do sakramentu spowiedzi, najpierw w sercu poznaje swoje 
grzechy, prowadzi do tego rachunek sumienia, potem odkrywa żal w sercu, z powodu 
tego co zrobił i chce poprosić Pana Boga, żeby mu przebaczył. Wyznaje swoje grzechy 
przed kapłanem, a po spowiedzi próbuje naprawić to, co zniszczył, np przeprosić kolegę 
czy koleżankę. 
Podsumowując, takie są elementy sakramentu pokuty i pojednania: 
1. Rachunek sumienia 
2. Żal za grzechy 
3. Postanowienie poprawy 
4. Szczera spowiedź 
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu 
 
3. Czytamy lub odsłuchujemy fragment Pisma św. - Zaparcie się Piotra (Mt 26, 69-75) 
 
4. Rozmowa z dzieckiem 
- O kim opowiada ta historia? 
- Co zrobił Piotr? 
- Jak myślisz, dlaczego piotr zapłakał? 
 
 
 
 
 



5. Wprowadzenie do żalu za grzechy 
W życiu bywają chwile radosne i smutne. Powodem smutku może być ból, zadana rana, 
jakaś strata. Smucimy się także wtedy, gdy popełniamy grzechy.  
Chrystus obdarza nas nieustannie swoją troskliwą miłością. Doświadczamy jej każdego 
dnia: otacza nas tyle dobra. Niestety czasem zapominamy, że Bóg nas kocha i nie 
potrafimy odwzajemnić naszej miłości. Dopuszczamy się złych czynów. Jeśli już dojdzie 
do takiej sytuacji ważne jest, byśmy tak jak Święty Piotr - zdali sobie sprawę z 
popełnionych grzechów i przeprosili Pana Boga i ludzi za uczynione zło. Taka postawa 
nazywa się żalem za grzechy. Szczególną okolicznością okazania żalu za grzechy jest 
sakrament pokuty i pojednania. W rachunku sumienia przypominamy sobie popełnione 
zło, a w żalu za grzechy wyrażamy nasz smutek i przeproszenie. Żałujemy za grzechy 
jeśli kogoś skrzywdzimy, zasmucimy, jak powiemy komuś coś niemiłego, uderzymy 
siostrę, przewrócimy kolegę, albo zniszczymy koleżance rysunek.  
Chłopiec o imieniu Piotruś miał takie doświadczenie: W zeszłym tygodniu na spacerze 
podstawiłem nogę Marysi i ona się wywróciła. Miała dziurę w rajstopach i zdarte 
kolano. Bardzo płakała. Wtedy zacząłem żałować, że tak się zachowałem. Podszedłem 
do niej, podałem rękę i ją przeprosiłem. 
 
6. Rozmowa z dzieckiem - propozycje tematów 
-  Dziecko podaje kilka przykładów dobra, które go otacza.  
- Można podać przykład jak Państwo czegoś żałowali. Co to doświadczenie wniosło w 
życie? 
- Dziecko podaje jakiś przykład kiedy czegoś żałowało. 
 
 


