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34 Droga powrotu 
do ojca

Na podstawie ilustracji 
powiedz, co robią do-

brzy rodzice, gdy dziecko źle 
postąpi i żałuje.

W Zeszycie ucznia wyko-
naj ćwiczenie 1. na s. 61 

i 62.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Przypowieść o dobrym ojcu 
i synu marnotrawnym – część 2.

Syn zrozumiał, że źle postąpił i żałował. Po-
stanowił wrócić do ojca i prosić o przebacze-
nie. Gotów był zostać sługą, byle być blisko 
ojca i rodziny.

A ojciec z utęsknieniem oczekiwał powrotu 
swego syna. Gdy ujrzał go z daleka, głęboko 
wzruszony wybiegł na jego spotkanie. Wziął 
go w ramiona i ucałował.

[Syn wyznał:] Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem. [Dobry ojciec wprowadził syna do 

swego domu i powiedział do sług:] Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! […] Będziemy ucztować i weselić 
się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.

na podstawie: Ewangelia według świętego Łukasza 15, 21b. 22b-24



79

Opowiedz, jak zachował się ojciec, gdy zobaczył powracającego syna. Czy ukarał 
go i robił mu wymówki?

W przypowieści Jezus ukazuje Boga, kochającego Tatę, który z miłością czeka, aż zro-
zumiemy swój błąd i winę. A gdy żałujemy za grzechy, On nam przebacza. Przygarnia 
na nowo i zaprasza na ucztę.

Odwracamy się od grzechu i wracamy do Ojca
Podobnie jak syn wraca do ojca i my pragniemy powrócić do Boga. Gdy przeprasza-

my dobrego Boga Ojca, On daje nam swoje przebaczenie i miłość. Na nowo łączy nas 
z całą rodziną Jezusa, z Kościołem.

Wiesz, że przez każdy grzech oddalasz się od Boga. Ale Bóg jest kochającym Tatą, któ-
ry zawsze czeka na twój powrót. W każdej chwili możesz wrócić do Boga, gdy żałujesz za 
swoje grzechy, jesteś gotów je wyznać, przeprosić i poprawić się.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 62.

moDLITwa
Co robisz, aby być blisko Boga, dobrego Taty, który czeka na cie-

bie? Czy codziennie wieczorem przepraszasz Boga za popełnione zło i za-
niedbanie dobra? Czy starasz się przebaczyć z całego serca innym, jak Bóg 
przebacza tobie? Odpowiedz na te pytania Bogu.

Grzech niszczy w nas przyjaźń z Bogiem. Oddala od Boga i rodziny Jezusa, czyli 
Kościoła. Wierzę, że Bóg, jak dobry Tato, czeka z miłością na nasz powrót.


