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47 Pan Jezus przebacza 
nam grzechy
Sakrament pokuty i pojednania

Zdarza się, że rodzice są smutni z powodu twojego zachowania. Albo ktoś patrzy na 
ciebie z wyrzutem, bo czuje się przez ciebie skrzywdzony. Poczucie winy sprawia, że i ty 
czujesz się bardzo źle. Potrzebujesz, by inni ci przebaczyli, chcesz przeprosić i się pojed-
nać. Kto ci wtedy pomoże?

[Pan Jezus powiedział:] „Odpuszczone są twoje grzechy. […] Twoja 
wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Ewangelia według świętego Łukasza 7, 48a. 50b

Pan Jezus zna cię dobrze i wie, czego potrzebujesz. W sakramencie pokuty i pojedna-
nia chce ci przebaczyć grzechy. Nie widzisz Go, ale On czeka na Twoje przyjście.

Pragnie, byś przyszedł i przyznał się przed Nim do winy. Gdy żałujesz i chcesz się 
poprawić, On przez słowa kapłana daje ci swoje przebaczenie. Odpuszcza grzechy, które 
popełniłeś.
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PRZecZyTaJmy RaZem!
Skradziony diament

Pewnego dnia król Aragonii poszedł ze swymi dworzanami do pracowni 
złotniczej. W czasie rozmowy władcy ze złotnikiem dworzanie przyglądali 
się ozdobom. Kiedy opuścili pracownię, po drodze dogonił ich zmartwiony 
złotnik. Powiedział królowi, że zginął mu bardzo cenny diament. Król na-
kazał swojej świcie wrócić do pracowni. Poprosił złotnika, aby przyniósł 
dzbanek napełniony solą. Potem powiedział do swych ludzi, 
by każdy włożył do dzbanka dłonie zaciśnięte w pięść, a wy-
ciągnął otwarte. Kiedy wszyscy to uczynili, wysypano sól na 
stół. I diament się znalazł. Król miał dobre serce. Chciał dać 
złodziejowi szansę, by mógł naprawić swój występek bez pu-
blicznego wstydu.

Tak samo postępuje z nami Jezus. Dopóki jesteśmy na 
ziemi, dzięki dyskretnej spowiedzi możemy otrzymać 
przebaczenie.

na podstawie: Pierre Lefevre, Jak zmienić swe życie?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 87.

moDLITwa
Co w ostatnich dniach zrobiłeś dobrego?

W czym postąpiłeś źle?
Czy przepraszasz osoby, które krzywdzisz i zasmucasz swoim postępo-

waniem? Opowiedz o wszystkim Panu Jezusowi. Przeproś Go i poproś 
o pomoc.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Całym sercem skruszonemu.

Wierzę, że w sakramencie pokuty i pojednania Jezus Chrystus przebacza nam grze-
chy przez kapłana.


