Pan Bóg przebacza nam wszystkie grzechy
Opowiadanie:
Wojtek siedział w fotelu. Przyglądał się butom, które miał na nogach i nie bardzo
wiedział, co ze sobą zrobić. Najchętniej poszedłby do Oli, żeby się z nią pobawić, ale niestety
obiecał sobie wczoraj, że nie odezwie się do siostry do końca życia. Był przekonany, że tego co
zrobiła Ola, nie można wybaczyć. Od kilku dni, wspólnie z tatą, kleił latawiec, który miał wziąć
udział w wielkim konkursie przedmiotów latających. Wczorajszego wieczora udało się
zakończyć pracę. Latawiec wyglądał imponująco. Jego wielkie, niebieskie oczy ciekawie
spoglądały na wszystko wokoło, a szeroki uśmiech zdawał się mówić – taki latawiec jak ja musi
wygrać… I pewnie tak by było, gdyby nie Ola, która wchodząc do pokoju, w którym leżał ów
niezwykły przedmiot latający, rzuciła swój tornister na ziemię z takim zamachem i z taką siłą,
że z latawca zostały żałosne strzępy. Widząc, co się stało, Wojtek rzucił się na nią z pięściami i
wykrzyczał ze wszystkich sił:
- Nigdy, przenigdy ci tego nie wybaczę i nie odezwę się do ciebie do końca życia!
I choć od wczorajszej awantury minęło już kilkanaście godzin, Wojtek wiernie trwał w swoim
postanowieniu. Nie powiedział do siostry ani słowa. Ola też nie miała najlepszego humoru.
Kilka razy próbowała przeprosić Wojtka, a nawet chciała mu oddać za to, co zrobiła, swojego
ulubionego misia, ale on nawet nie wpuścił jej do swojego pokoju. I kiedy wydawało się, że nic
już nie zmieni atmosfery w domu, nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Dzieci słyszały jak mama
wychodzi do przedpokoju, a po chwili do ich uszu dobiegł radosny głos cioci Halinki, witającej
się z mamą.
- Jak to dobrze, że przyjechałaś, Halinko – powiedziała mama. – Może ty przemówisz naszym
bliźniakom do rozsądku? Pokłóciły się wczoraj, a Wojtek postanowił, że nigdy więcej nie
odezwie się do Oli.
- Ach, to dlatego u was dziś tak cicho – powiedziała ciocia i delikatnie zapukała do drzwi pokoju
Wojtka.
- Mogę wejść? – spytała.
- Ty ciociu możesz – mruknął Wojtek, ale tylko ty. Olki nie chcę ani widzieć, ani znać.
- Obawiam się, że to niewykonalne postanowienie – powiedziała ciocia z uśmiechem, bo o ile
mi wiadomo, Olka jest twoją siostrą bliźniaczką. Mieszkacie w jednym domu, chodzicie do
jednej szkoły i siedzicie w jednej ławce, więc raczej trudno będzie się z nią nie spotykać.
- Już ja coś wymyślę – powiedział ze złością Wojtek. – Ona zniszczyła mój latawiec, a tego
wybaczyć nie można – dodał.
- Szkoda, że tak myślisz – odpowiedziała poważnie ciocia. – Gdyby Pan Jezus myślał tak jak ty,
raczej nikt z nas nie miałby szansy na to, żeby dostać się do nieba.
- Nie rozumiem, co niebo ma wspólnego z tym, że Olka zniszczyła mój latawiec – niezbyt
grzecznie powiedział Wojtek.
- Widzisz… - wyjaśniła ciocia. – Każdego dnia zdarza się nam popełniać różne błędy, a nawet
grzechy ciężkie. One zamykają nam drogę do nieba, a mimo to, że ranimy nimi Pana Jezusa,
On zawsze gotów jest nam je wybaczyć w sakramencie pokuty. Musimy tylko szczerze za nie
żałować i chcieć się z nich poprawić.
- I to wystarczy? – zapytał niepewnie Wojtek.

- Wystarczy – odpowiedziała ciocia, a po chwili dodała: - I wiesz, co jest w tym wszystkim
najważniejsze? To, że nawet jeśli codziennie będziemy przychodzić do Pana Jezusa z naszymi
słabościami i sercem pełnym żalu, On codziennie będzie na nas czekać, każdego dnia przytuli
nas do swojego serca i powtórzy cierpliwie – wybaczam ci.
- To znaczy, że źle zrobiłem, kiedy nie chciałem przyjąć przeprosin Oli i nie wpuściłem jej do
mojego pokoju? – spytał niepewnie Wojtek.
- Myślę, że sam umiesz odpowiedzieć na to pytanie – powiedziała ciocia. I dobrze wiesz, co
powinieneś teraz zrobić – dodała, wychodząc do kuchni.
Wojtek siedział jeszcze chwilę sam, aż wreszcie zdecydował się na pierwszy krok. Nieśmiało
wślizgnął się do pokoju siostry. Ola kiedy go zobaczyła zapytała:
- Wybaczysz mi?
- Myślę, że wspólnie musimy sobie wybaczyć i się przeprosić – powiedział Wojtek, a po kilku
minutach, w całym domu rozległy się radosne odgłosy zabawy bliźniaków.
Pytania:
1. Z jakiego powodu Wojtek postanowił nie odzywać się do siostry?
2. Dlaczego Wojtkowi trudno było wybaczyć Oli, to co zrobiła?
3. Co sądzicie o zachowaniu Wojtka?
4. Co zrozumiał Wojtek podczas rozmowy z ciocią Halinką?
5. Jakimi słowami Wojtek mógłby przeprosić Olę?
6. Co to znaczy przebaczyć?
7. W jakich sytuacjach prosimy o przebaczenie?

Pytania:
1.
2.
3.
4.

Jak nazywa się sakrament, w którym pan Bóg przebacza nam grzechy?
Jakie są podstawowe warunki dobrej spowiedzi?
Co to znaczy „żałować” za grzechy?
Jakie mogą być rodzaje żalu za grzechy?

