
RELIGIA KLASA III ZESTAW 4 

Dzień dobry! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Tematem naszego spotkania będzie szczera spowiedź. Utrwalimy sobie poznane wcześniej 

wiadomości, odkryjemy nowe treści. Do dzieła! Pomódlmy się na początek: 

Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

by nasza nauka była dla nas pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

 

Amen. 

1. Przygotuj zeszyt i piórnik. 

2. Zapisz w zeszycie temat naszego spotkania: 

Katecheza  

Temat: Szczera spowiedź spotkaniem z przebaczającym Jezusem. 

 

3. Na początek mały przewodnik dla Ciebie i twoich rodziców. Kliknij poniższy link: 

 

https://view.genial.ly/5e7393ee8a8dc9111b738d9b/presentation-wirtualny-pomocnik-dla-kl-3-

przygotowanie-do-

spowiedzi?fbclid=IwAR2U00qjmjacvDc0aCgQ_j3IOSF5Urhf8S3y_NHTaR28q0KW3_1-vIorKOA 

4. Dobrze przeprowadzony rachunek sumienia, szczery i doskonały żal za grzechy oraz mocne 

postanowienie poprawy zbliżają nas do spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i 

pojednania. Jeśli chory chce się wyleczyć, musi iść do lekarza. Tak samo trzeba szczerze i bez 

lęku wyznać wszystkie grzechy w sakramencie pokuty i pojednania, aby oczyścić swoje serce. 

Każdy bowiem grzech, nawet ten ukryty, zanieczyszcza serce. 

5. Przeczytaj opowiadanie - czytałam wam je w szkole, więc tylko przypominamy       

 

Dwie kobiety udały się do mędrca, który cieszył się opinią świętego, aby poprosić 
go o rady dotyczące życia duchowego. Jedna sądziła, że jest wielką grzesznicą. 
Gdy była młoda, pogniewała się bardzo na swoich rodziców, ponieważ nie 
zaakceptowali jej decyzji, i przez pół roku w ogóle się z nimi nie widywała. Później 
zrozumiała swój błąd i przeprosiła rodziców, ale nie potrafiła zapomnieć swojej 
winy. Choć potem zawsze już zachowywała się nienagannie, przy każdej 
rozmowie z rodzicami przypominał jej się jej grzech i prześladowały ją ciągle 
wyrzuty sumienia. Druga kobieta zawsze respektowała wszystkie nakazy, czuła 
się niewinna i była zadowolona z siebie. Mędrzec kazał sobie opowiedzieć 
historię życia każdej z nich. Pierwsza ze łzami w oczach wyznała swą winę. 
Mówiła łkając, że dla niej nie ma chyba przebaczenia, gdyż zbyt wielki jest jej 
grzech. Druga stwierdziła, że nie ma żadnych grzechów. Święty człowiek 
powiedział do pierwszej: – Córko, idź i poszukaj najcięższego i największego 
kamienia, jaki zdołasz unieść, i przynieś mi tutaj. Potem zwrócił się do drugiej: – A 
ty przynieś mi tyle kamieni, ile zdołasz utrzymać, ale niech będą małe. Obie 
kobiety szybko postanowiły wypełnić rozkaz mędrca. Pierwsza wróciła z wielkim 
kamieniem, druga z ogromną torbą małych kamyczków. Mędrzec spojrzał na 
kamienie i powiedział: – Teraz musicie zrobić coś jeszcze. Odnieście kamienie 
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tam, skąd je wzięłyście, ale uważajcie, by każdy kamień umieścić dokładnie na 
tym miejscu, z którego był wzięty. Potem wróćcie do mnie. Obie kobiety cierpliwie 
starały się wypełnić rozkaz mędrca. Pierwsza łatwo znalazła miejsce, skąd wzięła 
kamień, i położyła go tam z powrotem. Druga natomiast na próżno wędrowała, 
starając się przypomnieć sobie, skąd wzięła małe kamyczki do swej torby. Było to 
zadanie niemożliwe do wykonania. Zmartwiona wróciła do mędrca ze wszystkimi 
kamieniami. Święty człowiek uśmiechnął się i powiedział: – Tak samo jest z 
grzechami. Ty – powiedział do pierwszej kobiety – z łatwością położyłaś kamień 
na swoim miejscu, gdyż wiedziałaś, skąd go wzięłaś: rozpoznałaś swój grzech, 
pokornie wysłuchałaś wyrzutów ludzi i własnego sumienia. Dzięki skrusze 
zadośćuczyniłaś. – Ty tymczasem – powiedział do drugiej – nie wiedziałaś, skąd 
wzięłaś wszystkie małe kamyczki, tak jak nie zauważyłaś swoich małych 
grzechów.  
Może potępiałaś wielkie winy innych, a pozostałaś usidlona w swoich, gdyż nie 

potrafiłaś ich zauważyć. 
(por. Bruno Ferrero, Inne historie, Warszawa 1994, s. 112-114) 

6. Zapamietaj:  

W sakramencie pokuty Pan Jezus czeka, aby oczyścić ludzkie serce z grzechów. Jeśli spowiedź 

ma być szczera, należy je sobie dokładnie przypomnieć. 

 

NA KONIEC BAJKA! Bardzo polecam obejrzyj i wysłuchaj! Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9NldftUXDec&list=PLNCZDi-

RY4iGTkiOZqdMj7fpnv9WIDqO5 

 

Z Bogiem! 

https://www.youtube.com/watch?v=9NldftUXDec&list=PLNCZDi-RY4iGTkiOZqdMj7fpnv9WIDqO5
https://www.youtube.com/watch?v=9NldftUXDec&list=PLNCZDi-RY4iGTkiOZqdMj7fpnv9WIDqO5

