
Kl. 2b                                 25.01.2022r.

Temat: Poznajemy Pismo Święte: Opowieść o Dobrym Ojcu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam was na kolejnej katechezie.
Nasze spotkanie rozpocznijmy modlitwą: Ojcze nasz…

  https://youtu.be/CWcLEiswNcE Ojcze nasz ...

Pan Jezus jest naszym dobrym Pasterzem. Znamy Jego głos. On nas poucza 
i prowadzi. Gdy za Nim idziemy, nie błądzimy. Jeśli zaś zabłądzimy, szuka nas 
i oczekuje naszego powrotu. Dziś w przypowieści, którą Pan Jezus do nas skierował, poznamy
wielką dobroć i miłość Boga wobec wszystkich ludzi.

Wysłuchajcie teraz przypowieść o dobrym ojcu, którą też nazywamy przypowieścią o synu 
marnotrawnym – Ewangelia Św. Łukasza 15, 11-24

 https://youtu.be/xOLHYECYehk  Syn marnotrawny – film (dla chętnych)

«Pewien człowiek miał dwóch synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności,
która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich.  

https://youtu.be/CWcLEiswNcE
https://youtu.be/xOLHYECYehk


   

 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał  w dalekie strony i  tam roztrwonił
swoją własność, żyjąc rozrzutnie.    

  

  A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek.
Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby
pasł świnie.   

   

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu



przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Niebu i względem ciebie;  już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby
jednym z twoich najemników.

     

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 Niebu i wobec 
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 

      

Lecz ojciec powiedział 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 weselić się,  ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I
zaczęli się weselić. 

Pan  Jezus opowiedział tę historię, aby pokazać nam, jak bardzo Bóg nas kocha. 
Bóg cię kocha bez względu na to, co robisz.
Jest smutny, kiedy robisz źle i dokonujesz złych wyborów, ale nigdy cię nie opuści i wybaczy 
ci, gdy przyjdziesz do niego i powiesz, że jest ci przykro.



 

 My też czasami nie słuchamy się naszych rodziców,  oraz  Pań nauczycielek w szkole.
Mam nadzieję, że wiesz co trzeba wtedy zrobić?
Oczywiście, że przeprosić i starać się być grzeczniejszym.

     

Drogą naszego powrotu do Boga jest sakrament pokuty. Na tej drodze można wyszczególnić 
pięć kroków, które nazywamy warunkami sakramentu pokuty albo warunkami dobrej 
spowiedzi. 

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.



 

 

Ach, żałuję za me złości, 
jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,
do poprawy dążącemu.
 

Pan Jezus  w tej przypowieści  pokazał  nam drogę powrotu do Boga Ojca. 

My czasami również możemy oddalać się od Boga, tak jak młodszy syn. Odchodzić czyli 
budować mur.  Ale i na nas Bóg czeka, wypatruje naszego powrotu. Żaden mur nie jest dla 
Niego zbyt wysoki....  Trzeba tylko chcieć wrócić...  OJCIEC CZEKA.....WRÓĆ :) 

  

Podobnie jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym,  gdy  ojciec przebaczył swojemu
synowi,  tak  też  Bóg  Ojciec  przebacza  nam  grzechy  (złe  czyny)  jeśli   wyznamy  je  w
Sakramencie Pokuty, jeśli  przeprosimy,  i za nie żałujemy.

 https://youtu.be/xd6Dayh6KcY Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku…

https://youtu.be/xd6Dayh6KcY


 

Zadanie: Pokoloruj rysunek umieszczony poniżej

 

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Chwała Ojcu…

Dziękuję za uwagę.

                                                                              katecheta  Bogusław 


