Przystępujemy do spowiedzi świętej
Pytania:
1. Dlaczego powinniśmy korzystać z sakramentu pokuty?
2. Jakie warunki dobrej spowiedzi poznaliśmy?
Opowiadanie:
- Chyba jeszcze nigdy w tym domu nie było tak cicho – powiedziała babcia, która właśnie
przyjechała z Polski. Postawiła na stole talerz z szarlotką. - Dziwne, nawet zapach ciasta nie
sprowadził bliźniaków do kuchni? To niebywałe - dodała.
- Nie ma się co dziwić – odpowiedział tatuś, sięgając po smakowicie wyglądający kawałek ciasta nasze bliźniaki po raz pierwszy w życiu robią rachunek sumienia. Za kilka dni ich pierwsza
spowiedź.
W tym momencie, drzwi do kuchni otworzyły się szeroko i oczom dorosłych ukazała się
zrezygnowana mina Wojtka, który powiedział:
- To nie dla mnie. Nie dam rady.
- Z czym nie dasz sobie rady? – spytała babcia.
- Z rachunkiem sumienia – babciu – odpowiedział Wojtek. – Od godziny siedzę w pokoju,
przypominam sobie moje grzechy i zaczynam się w tym gubić, bo ciągle się mylę.
- W czym się mylisz? – spytała babcia.
- W obliczeniach – odpowiedział Wojtek.
- W jakich obliczeniach? – zdziwiła się babcia.
- Próbowałem obliczyć, ile było tych moich grzechów, i okazało się, że w ciągu ośmiu lat mojego
życia było ich sporo. Do tego jeszcze pani katechetka mówiła, że trzeba sobie je wszystkie nie tylko
przypomnieć, ale także wyznać przy konfesjonale… Jak ja mam to wszystko zapamiętać?
- Przede wszystkim – powiedziała babcia – nie ma potrzeby obliczać, ile grzechów popełniliśmy w
naszym życiu. A poza tym - pomodliłeś się na początku do Ducha Świętego? – zapytała.
- Nie – odpowiedział lekko zdziwiony Wojtek, po czym dodał:
- A co Duch Święty ma wspólnego z moimi grzechami?
- Oj, coś mi się wydaje, że znowu nie uważałeś na katechezie – powiedziała babcia.
- Skąd babcia to wie? – spytał Wojtek czerwieniąc się po same uszy. – Przecież babcia nie chodzi z
nami na katechezę.
- To proste – odpowiedziała z miną znawcy. – Bo gdybyś uważał, to wiedziałbyś, że zanim zacznie
się robić rachunek sumienia, (czyli przypominać sobie swoje grzechy przed spowiedzią świętą)
warto najpierw poprosić Ducha Świętego o to, żeby pomógł nam w przypomnieniu sobie tych
wszystkich złych uczynków, którymi obraziliśmy Pana Boga i zraniliśmy drugiego człowieka, a
potem dodał nam odwagi, abyśmy mogli szczerze się z nich wyspowiadać.
- To pomodlę się i szybciutko wszystko sobie przypomnę i już będę gotowy do spowiedzi wykrzyknął Wojtek.
- Chyba niezupełnie – powiedziała spokojnie babcia.
- Dlaczego? – zdziwił się Wojtek. Przecież kiedy przypomnę sobie grzechy, to już będę wiedział, co
powiedzieć księdzu, czyli mogę się spowiadać…
- I znowu widać „jak na dłoni”, że nie uważasz na katechezie – westchnęła babcia. Przede
wszystkim, kiedy wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty, wyznajemy je samemu Panu

Jezusowi, a nie tylko księdzu... Warto to zapamiętać, – dodała - że spowiedź święta to spotkanie z
miłosiernym Bogiem, który czeka na nas i pragnie wybaczyć nam popełnione zło. Poza tym, aby
dobrze przygotować się do spowiedzi musimy wypełnić też pozostałe warunki dobrej spowiedzi.
Pytania do opowiadania:
1.
2.
3.
4.
5.

Dlaczego w domu Oli i Wojtka tego dnia było wyjątkowo cicho?
Z jakim problemem przyszedł Wojtek do dorosłych ?
Co to jest rachunek sumienia?
O jakiej modlitwie przypomniała Wojtkowi babcia?
Dlaczego przed rozpoczęciem rachunku sumienia trzeba pomodlić się do Ducha Świętego?

Opowiadanie:
- A jakie są te warunki – babciu? – spytał Wojtek.
- Przede wszystkim żal za grzechy – odpowiedziała babcia.
- Już mi się przypomniało – powiedział Wojtek. – Ksiądz ostatnio nam tłumaczył, że mogą być dwa
rodzaje żalu za grzechy: doskonały i niedoskonały. Tylko jednego nie rozumiem — skąd mam
wiedzieć, kiedy mój żal jest doskonały a kiedy nie?
- A pamiętasz jak żałował św. Piotr, kiedy zdradził Pana Jezusa? – spytała babcia.
- Nie za bardzo – przyznał się Wojtek.
Wobec tego babcia sięgnęła po Pismo Święte, przewróciła kilka stronic i przeczytała: „Piotr […]
wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26,75). Na tym właśnie polega żal doskonały: żałujemy
z tego powodu, że zraniliśmy Pana Jezusa naszymi grzechami, że odeszliśmy od Niego popełniając
zło, że go zdradziliśmy a On tak bardzo nas kocha – wyjaśniała babcia.
- Ja chyba nigdy nie płakałem z tego powodu, że zrobiłem coś złego – powiedział Wojtek, ale po
chwili zastanowienia dodał:
- Nie, przypomniało mi się, że raz płakałem – wtedy, kiedy rzucaliśmy z chłopakami kamieniami do
celu i niechcący uderzyłem Olę w głowę. Ale wtedy to ja płakałem ze strachu, że jak mama się o tym
dowie, to dostanę karę i nie pojadę na obóz piłkarski.
- I to był właśnie żal niedoskonały – powiedziała babcia – czyli żal ze strachu przed karą. Na
szczęście taki żal jest wystarczający do tego, żeby się wyspowiadać.
Pytania:
1.
2.
3.
4.

Jaki jest drugi warunek dobrej spowiedzi?
Jakie rodzaje żalu za grzechy poznał Wojtek na katechezie?
Kto może być przykładem człowieka, który żałował w sposób doskonały?
Jaki żal nazywamy niedoskonałym?

Opowiadanie:
- A mój kolega – Maciek (ten z czwartej klasy) mówił mi, że on nigdy nie wie, czy się poprawił po
spowiedzi, bo zawsze wyznaje te same grzechy – przypomniał sobie Wojtek.
- Myślę, że Maciek powinien dokładniej wypełniać trzeci warunek dobrej spowiedzi, czyli
postanowienie poprawy – powiedziała babcia. Gdyby przypominając sobie grzechy przed

spowiedzią, (czyli robiąc rachunek sumienia) zastanowił się, który grzech popełnia najczęściej i
postanowił z nim walczyć, z pewnością po jakimś czasie zobaczyłby efekty tej walki. Okazałoby się,
że po każdej spowiedzi, jednak coś się w jego życiu zmienia. Nawet jeśli jakiś grzech w jego życiu
powtarza się, to może pojawiałby się rzadziej.
- Powiem mu to, jak go spotkam – stwierdził Wojtek, a zaraz potem dodał:
- Wiesz babciu, trochę się boję tej spowiedzi – przyznał się nieśmiało Wojtek.
- Nie ma się czego bać – powiedziała babcia. W sakramencie pokuty spotykamy się z Panem
Jezusem, który bardzo nas kocha i po każdej spowiedzi nasze serce znowu jest czyste i wolne od
grzechu. Staje się na nowo mieszkaniem Pana Jezusa – dodała, mocno przytulając Wojtka do
siebie.
Pytania do opowiadania:
1.
2.
3.
4.

Jaki kłopot miał Maciek, starszy kolega Wojtka?
O którym warunku dobrej spowiedzi powinien pamiętać Maciek?
Co Wojtek poradzi Maćkowi, kiedy go spotka?
Dlaczego nie ma potrzeby bać się spowiedzi?

Pytania:
1.
2.
3.
4.

Co to jest rachunek sumienia?
Jakie mogą być rodzaje żalu za grzechy?
Jaki żal nazywamy doskonałym?
Co to jest postanowienie poprawy?

