
Religia  kl.3     ( 30.03 – 3.04 )

Katecheza 28  (str. 103 – 105 )

Chcę naprawić zło, które wyrządziłem

Jak łatwo się domyśleć chodzi tu o zrozumienie i wypełnienie 5 
warunku dobrej spowiedzi czyli  ZADOŚĆUCZYNIENIE

Trzy teksty pomogą wam zrozumieć i wypełnić polecenia 
aniołka  ze str. 104 i 105

Tekst  1 opowiadanie 

„Pewna kobieta miała problem – ciągle plotkowała. Ksiądz, u 
którego się spowiadała, poradził jej:  Idź na targ, kup zabitą, ale 
nieoskubaną kurę. Następnie idź na spacer i w trakcie oskub 
całą kurę. Po skończeniu tej czynności wróć do mnie. Kobieta 
wypełniła zadanie i po pewnym czasie wróciła do spowiednika, 
aby usłyszeć kolejną część rady. Wówczas kapłan kazał jej 
pozbierać wszystkie pióra, które rozrzuciła po drodze. Ależ, to 
niemożliwe ! – zawołała kobieta – To niewykonalne ! Rzucałam 
pióra bez zastanowienia po obydwu stronach drogi, a wiatr 
rozwiał je po polach. Jak więc możesz żądać, abym je teraz 
zebrała ? A widzisz – odpowiedział spowiednik -  Obmowa, to 
rzecz tego samego rodzaju. Piór nie możesz zebrać po 
rozsypaniu. Podobnie jest ze słowami. One również rozeszły się 
w różnych kierunkach. Idź i dogoń je jeśli możesz.”

Tekst 2 ( wyjaśniający)

Zło, które wyrządziliśmy, powinniśmy naprawić. Rozgrzeszenie 
otrzymane po spowiedzi daje odpuszczenie grzechów, ale nie 
naprawia ich skutków. Nie usuwa wewnętrznego nieładu, jaki 
grzech wyrządził w duszy człowieka, a także nie naprawia 
szkód, jakie grzesznik swoimi czynami wyrządził bliźnim. Trzeba
odprawić pokutę zadana przez kapłana oraz naprawić krzywdy 
wyrządzone innym. Jest to jeden z warunków sakramentu 
pokuty i pojednania.



Są jednak takie sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie naprawić 
uczynionego zła, wówczas możemy starać się zadośćuczynić  w 
jakiś inny sposób. 

Kobieta o której czytaliśmy w opowiadaniu, nie mogła naprawić 
całego zła, które wyrządziła. Plotki rozeszły się w rożnych 
kierunkach. Kobieta nie wiedziała, ile osób usłyszało 
wypowiadane przez nią słowa. W jaki sposób mogła 
zadośćuczynić za wyrządzone zło ?? ( jeśli mówiła o kimś źle, 
powinna przeprosić; jeśli kogoś okłamała, powinna się przyznać 
i powiedzieć prawdę; mogła powiedzieć coś dobrego o tej 
osobie, wobec której zawiniła )

Tekst  3   (podsumowujący)

Popełnione zło wymaga naprawienia.  Jeśli człowiek kogoś 
skrzywdził, powinien mu to wynagrodzić. Jeśli komuś zabrał 
jakąś rzecz, oddać ją. Jeśli kogoś okłamał, przeprosić i 
powiedzieć prawdę. Jest to zadośćuczynienie drugiemu 
człowiekowi. Po spowiedzi ksiądz zadaje pokutę, to znaczy, 
mówi, co człowiek powinien zrobić, aby zadośćuczynić Panu 
Bogu. Może nakazać odmówienie jakiejś konkretnej modlitwy, 
ale również może nakazać zrobienie dobrego uczynku. Zadaną 
pokutę trzeba wypełnić, ponieważ jest to jeden z warunków 
dobrej spowiedzi. Najlepiej więc odprawić ją zaraz po spowiedzi.
Jeśli nie do końca zrozumiesz, jaka pokutę masz wypełnić, od 
razu zapytaj o to spowiednika.

……………………………………………………………………………………
……………………………………..

Katecheza  29  (str. 106 i 107)

Skutki sakramentu pokuty i pojednania,

 czyli dlaczego idę do spowiedzi, co mi to daje ??



Gdy choruje moje ciało to : idę do lekarza, mówię co mi 
dolega, otrzymuje odpowiednie lekarstwo, zażywam je, 
zdrowieje.

Gdy choruje dusza : idę do spowiedzi, wyznaję swoje grzechy,
otrzymuję rozgrzeszenie i pokutę, wypełniam pokutę i 
zadośćczynię bliźnim, zdrowieję

Sakrament pokuty i pojednania jest lekarstwem dla każdego, 
kto popełnił grzech i szczerze za niego żałuje. W tym 
sakramencie sam Jezus jest lekarzem (wypisuje nam receptę) i 
leczy dusze człowieka.

Skutkami sakramentu pokuty i pojednania są: 

1. Pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje 
łaskę;

2. Darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzech/y 
śmiertelny/e;

3. Darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, 
będących skutkiem grzechu; (ilość darowanej kary zależy 
od jakości żalu za grzechy);

4. Pojednanie z Kościołem, czyli z bliźnimi;
5. Pokój o pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
6. Wzrost sil duchowych do walki z grzechem, jaką musi 

prowadzić  chrześcijanin.

Teraz już można wypełniać polecenia aniołka ze str. 107

……………………………………………………………………………………
……………………………..

Podwyższenie Krzyża Świętego     (str. 188 -190 )

Wprawdzie temat dobrze nam znany, ale  dla głębszego 
zrozumienia i wykonania poleceń aniołka proszę odnaleźć w 
Piśmie świętym fragment z Księgi Liczb  rozdział 21, wersety 4 -
9 ( o wężu miedzianym jako zapowiedzi  krzyża ) i  z  Ewangelii 
św. Jana rozdział 3.14-16



……………………………………………………………………………………
………………………………….

Nadal proszę powtarzać warunki dobrej spowiedzi  i samą 
formułę spowiedzi.

……………………………………………………………………………………
…………………………………

Informacja dla dzieci, które nie zaliczyły jeszcze wszystkich 
punktów.  Bardzo proszę, by Rodzice odpytali, podpisali i 
ocenili, to co dziecko miało jeszcze do zaliczenia.

Formułę spowiedzi wszystkie dzieci zaliczają u swoich Rodziców.


