SAKRAMENT
POJEDNANIA
Co to jest?

SESJA 1 dla RODZICÓW

Znaki Gotowości

Czy twoje dziecko czasem
 Chce się modlić do Boga?
 Mówi ‘Przepraszam’ bez podpowiadania?
 Przebacza innym – nawet wtedy, gdy nie mówi ‘przepraszam’?
 Przyjmuje odpowiedzialność bez obwiniania innych?
 Kontroluje instynkt (np. temperament)?
 Zna różnicę pomiędzy dobrem i złem?
 Zdaje sobie sprawę, że mała rzecz celowo zrobiona jest
poważniejsza od dużego nieszczęścia spowodowanego
nieumyślnie?
Jeśli widzisz, że niektóre z tych znaków dziecko posiada, to generalnie
jest gotowe do przyjęcia Sakramentu św.

TWOJE WŁASNE WSPOMNIENIA

Czy pamiętasz, kiedy przystąpiłeś do Pierwszej Spowiedzi św.?

Jakie miałeś przygotowanie?

Jakie pamiętasz doświadczenie, czy było dobre?

Co było trudne dla Ciebie?

Jak oceniasz ten Sakrament teraz, jako dorosła osoba?

SAKRAMENT

NAWRÓCENIE
Łączy sakramentalnie z wezwaniem Jezusa w Ewangelii św. do zmiany
serca.
 Ta zmiana serca nazywa się nawróceniem
 Ta zmiana serca ukazuje szczere pragnienie życia ewangelicznymi
wartościami w odwróceniu się od zła i w uwierzeniu Dobrej Nowiny
POKUTA
Dotyczy naprawy szkody, którą wyrządziliśmy poprzez grzech:
 To oznacza rozpocząć wszystko od początku
 Mieć dobrą wolę do zmiany
 Naprawienia tego, co popsuliśmy.

SPOWIEDŹ ŚW.
Dotyczy przyznania się
 Wypowiedzenia głośno tego, co wiemy, że jest złe
 Przyznania się, że upadliśmy
co zrobiliśmy złego czynem i zaniedbaniem
w całkowitej szczerości i akceptacji
PRZEBACZENIE
Rozgrzeszenie Kapłana udziela penitentowi ‘przebaczenie i łaskę
pokoju,’ która pochodzi z zjednoczenia się z Bogiem i ludźmi
dając nam łaskę życia w pełni z obietnicami Chrztu św.
POJEDNANIE
Słowo pojednanie oznacza ‘powrót, by być razem’
Boża miłość pojednuje nas w przywróceniu naszej przyjaźni z Nim
przynosząc nam uzdrowienie naszego życia i naszej relacji z Nim.

 Jakie słowa wolisz używać w tym Sakramencie?
 Jakich słów użyjesz podczas rozmowy na ten temat z dzieckiem?

UCZ TWOJE DZIECKO

1. Że Pan Bóg nigdy nie przestał nas kochać
2. Boża miłość jest bezwarunkowa
3. Pan Bóg jest naszym osobistym Przyjacielem
4. Pan Bóg zawsze przebacza nam, gdy Go przepraszamy
5. Pan Bóg nie pamięta naszych grzechów i nie zapisuje ich
6. Dziękuj Panu Bogu każdego dnia w modlitwie za wszystko, co
czyni dla nas
7. Rozmawiaj z Panem Bogiem własnymi słowami
8. Słuchaj Pana Boga w momentach milczenia
9. Powiedz przepraszam i idź dalej
10. Pan Bóg raduje się, gdy Go przepraszamy

CELEBROWANIE SAKRAMENTU

Pięć stopni Dobrej Spowiedzi
Stopnie w kierunku uzdrowienia
 PRZYWITANIE

 Kapłan przywita cię, jako dziecko w imię Jezusa
 Przypomina mi, że Pan Bóg kocha mnie
 Jestem witany, jako ochrzczony członek rodziny kościelnej

 SŁUCHAJ







W ciszy i skupieniu
Słucham Jezusa mówiącego w Ewangelii
Marnotrawny syn
Zagubiona owca
Utracona moneta
Mały człowiek

 PAMIĘTAJ

Spoglądam na przeszłość i myślę o moim życiu
Pamiętam, kiedy
Nie kochałem
Nie dzieliłem się
 Nie troszczyłem się





 RADUJ SIĘ







Powiedz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Rozmawiam o moim życiu
Mówię Panu Bogu, że żałuję
Obiecuję kochać i postanawiam poprawę
Słucham słów Bożego przebaczenia
Mówię: Bóg zapłać i z Panem Bogiem.

 MYŚL
 Podziękuj, że jesteś kochany i otrzymałeś przebaczenie.

REFLEKSJA
 Co możesz zrobić, by pomoc dziecku zrozumieć te pięć stopni
dobrej Spowiedzi św?
 Jakie masz dalsze pytania zanim opuścisz salę tego wieczoru?

Wspólna modlitwa
Kochający Panie Boże pomóż nam nauczyć nasze dzieci,
Że kochasz nas całkowicie i bez uwarunkowań.
Pomóż nam zachęcić nasze dzieci do wzrastania w miłości
I do nauczenia się mówić przepraszam
Wiedząc, ze Ty zawsze przebaczasz.
Daj nam odwagę modlić się razem z naszymi dziećmi
I dzielić się naszą wiarą z nimi
Podczas naszej wspólnej wędrówki.
Prosimy Cie o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

