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Podręcznik s.124 -126 

Karta pracy s.46 

Temat: Bóg okazuje mi swoją miłość w sakramencie pokuty. 

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Wyruszyliśmy w drogę, by zbliżyć się do Boga. 

Poznaliśmy wskazówki, które pomagają nam iść. Jedna z nich otwiera 

szczególnie na Boże miłosierdzie. „Jezu, ufam Tobie” 

Otwórzcie teraz podręczniki i zapiszcie temat, który jest tam podany. 

Posłuchajcie, co o takiej miłości, jaką odczuwał od Boga papież Jan Paweł I, 

mówi Pismo Święte: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 

do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada.» Podzielił więc 

majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy 

wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał 

go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 

które jadły świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż 

to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń 

mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 

«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście 

szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 

na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie; będziemy ucztować i bawić 

się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»” (Łk 

15, 11–24).  

• Jak zachował się młodszy syn? (zabrał część majątku i wyjechał, czym zasmucił 

ojca) • Dlaczego wyjechał z domu? (chciał żyć samodzielnie, w „wolności”) 

 • Dokąd wyjechał syn? (w dalekie strony)  



• Co zrobił ze swoim majątkiem? (roztrwonił go, czyli wydał pieniądze 

bezmyślnie)  

• Co zdarzyło się, gdy chłopak stracił już swój majątek? (nikt nie chciał mu 

pomóc i stał się biedny, w kraju, w którym mieszkał, nastał głód i on musiał 

poszukać pracy, żeby zarobić na życie)  

• Na czym polegała jego praca? (pasł świnie, to bardzo hańbiąca dla Żyda praca) 

• Kiedy syn postanowił wrócić do ojca? (gdy odczuł głód i uświadomił sobie, że 

w domu ojca nawet słudzy mają pod dostatkiem jedzenia) 

 • Jak przygotowywał się syn do powrotu? (uznał swoją winę i postanowił 

przeprosić ojca oraz poprosić, by przyjął go choć jako sługę)  

• Kiedy ojciec zauważył wracającego syna? (kiedy ten był jeszcze daleko od 

domu)  

• O czym to świadczy? (o tym, że ojciec czekał na niego i wypatrywał go) 

 • Jak ojciec przywitał syna? (wybiegł naprzeciw z radością, przytulił go i 

ucałował, przyjął go do domu jako syna, nie sługę)  

Kochającym Ojcem jest Bóg, a każdy człowiek, który popełnia grzech, jest jak 

ten syn, który opuszcza dom Ojca. Jednak Ojciec nie zapomina o swych 

dzieciach – zawsze czeka i wypatruje z tęsknotą, czy powrócą do Niego. 

Notatka 

Bóg jest Ojcem Miłosiernym. On kocha mnie nawet wtedy, gdy oddalam się od 

Niego, popełniając grzech. Zawsze czeka na mnie, by przez sakrament pokuty 

przywrócić mi swą łaskę i przebaczyć grzechy. 

Praca domowa  

Przypomnę sobie warunki dobrej spowiedzi i wpiszę je do zeszytu, karta pracy.  

Pracę domową  (karta pracy) wysyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl 

 Proszę o podpisanie email od kogo jest i tytuł pracy.  Szczęść Boże 

 

mailto:grzegorz.warchul@wp.pl

