SAKRAMENT
POJEDNANIA
Celebracja

SESJA 2 dla RODZICÓW

Ponowne Spotkanie

Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co
zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji?
Co było pomocne dla Ciebie?
Co chciałbyś usłyszeć więcej na ten temat?

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

SŁOWO – Grzech w naszym życiu?
Pomagając swoim dzieciom w przygotowaniu się do Pierwszej Spowiedzi
świętej, w jaki sposób będziesz im mówić o rzeczywistości grzechu w
naszym życiu i w świecie?
KTÓRE Z TYCH OPISÓW NAJLEPIEJ POKAZUJĄ ZROZUMIENIE GRZECHU?

Co można jeszcze dodać lub zmienić?

GRZECH I WYBÓR
Codziennie dokonujemy rożnych wyborów, niektóre są one dobre,
inne złe.
 Kiedy wybiorę siebie kosztem innych – to może prowadzić do
grzechu
 Kiedy wybiorę coś, o czym wiem, że jest niewłaściwe – to
może prowadzić do grzechu
 Kiedy wybiorę, aby ignorować miejsce Boga w moim życiu –
to może prowadzić do grzechu
 Kiedy wybiorę, aby ignorować potrzeby innych - to może
prowadzić do grzechu
Grzech
jest wtedy, kiedy wybiorę
drogę bez Boga –
Boga
który daje mi
życie.
Jak mógłbyś wytłumaczyć to swemu dziecku w przystępny
sposób?
Czy są inne pomocne sposoby do rozmowy z twoim dzieckiem na
temat grzechu w naszym życiu i w świecie?

SŁUCHANIE NASZEGO
WEWNĘTRZNEGO GŁOSU
- SUMIENIA Kiedy rozważamy i modlimy się, wtedy słyszymy głos Boga wzywającego
nas do powrotu do Niego. Wzrastając i dojrzewając uczymy się lepiej
słuchać tego głosu. Ten głos nazywa się naszym sumieniem.
W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz
któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba,
do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem:
czyń to, tamtego unikaj.
Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego
posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony.
Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa
on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa.
Gaudium et Spes 16

1) Jakie słowa albo zdanie uderzyło cię w tym cytacie?
2) Co pomogło ci będąc dorosłym odkryć głos swego sumienia?
3) W jaki sposób mógłbyś pomoc swemu dziecku rozpoznać głos jego
sumienia, by mogło zgodnie z nim postępować

Kiedy przystępujemy do Sakramentu Pojednania modlimy się i robimy
rachunek sumienia….. Co to oznacza dla ciebie?

RACHUNEK SUMIENIA
Kiedy przygotowujemy się do Sakramentu Pojednania wstawiamy się w obecności Bożej
i otwieramy przed Nim nasze serca tak, aby lepiej ocenić nasze wybory i uczynki w
życiu, które oddalają nas od Boga.
Niektórzy ludzie znajdują pomoc w refleksji na temat poszczególnych działów życia,
które czasami są oczywiste dla nas, a właściwie oddalają nas od dobroci Boga.
Innym razem musimy dokonać głębszej refleksji.
Oto kilka pytań, które możemy zadać sobie podczas przebywania w Bożej obecności:
o Kiedy działałem egoistycznie albo krzywdząco w moim życiu względem mojej
rodziny, przyjaciół, kolegów?
o Kiedy nic nie zrobiłem, aby zapobiec przed krzywdą bliźniego?
o Kiedy zdarzyło się, że powinienem powiedzieć „przepraszam” a tego nie
zrobiłem?
o Czy afirmuję dobroć innych, czy zawsze widzę tylko negatywy?
o Czy zdarzyło mi się, że odwróciłem się od przesłania Ewangelii lub zdecydowałem
sie żyć niezgodnie z jej nauczaniem tak, aby zaspokoić własne potrzeby?
o Czy osądzałem zachowanie innych wiedząc, że tylko Bóg może prawdziwie
zrozumieć innych?
o Czy obwiniam innych za to, że spotykają mnie złe rzeczy?
o Kiedy uczę dzieci przebaczania, hojności, uprzejmości czy moje czyny zgodne są
z moimi słowami?
Powyższe pytania mogą pomóc nam uświadomić sobie te sprawy, które chcielibyśmy
powiedzieć kapłanowi podczas odbywania sakramentalnej Spowiedzi św.
Te pytania mogą także pomóc nam codziennie wzrastać w samoświadomości.
Co możesz zrobić, aby pomóc swemu dziecku wrastać w tej świadomości?
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MARNOTRAWNY SYN – Historia powrotu

Sprawując Sakrament Pojednania często rozważamy przypowieść o Synu
Marnotrawnym będącym odbiciem naszej powrotnej drogi do Boga.
SŁUCHAJ UWAŻNIE PRZYPOWIESCI, kiedy jest CZYTANA…….
Możemy spojrzeć na siebie w relacji do syna
Marnotrawny Syn

Ja

Jego relacja do swego Ojca

Jestem w relacji w Bogiem

Rosnący egoizm,
Odejście od Ojca

Wybrałem życie bardziej egoistyczne

Zycie całkowicie egoistyczne

Żyję w grzechu

Ostateczna nędza, ponieważ
tak nie da się dalej żyć

Uświadamiam sobie w głębi serca, że
Pan Bóg nie chce, abym tak żył

Pragnienie powrotu do Ojca

Chcę uporządkować rzeczy z Bogiem

Smutek i pokuta

Żałuję i pragnę Bożego przebaczenia

Wyznaję grzech Ojcu

Wyznaje mój grzech

Akceptacja, przebaczenie, pojednanie

Słucham słów uzdrowienia,
przebaczenia i pokoju

Uczta

Dziękuję Bogu i odprawiam pokutę

Żyję, jako syn Ojca

Żyję, jako dziecko Boże

RADUJ SIĘ ZE MNĄ…….

Zanim twoje dziecko przystąpi do Pierwszej Spowiedzi św. postaraj się kilka razy
przeczytać mu przypowieść o Synu Marnotrawnym. Znajdź czas, aby porozmawiać:
o
o
o
o
o

Co wydarzyło się pomiędzy dwoma braćmi?
Którym bratem ty mógłbyś być?
Kiedy myślisz o tej przypowieści, to na ile przypomina ci twoją własną rodzinę?
Dlaczego Ojciec był tak przebaczający?
Jak Bóg zachowuje się względem nas, kiedy powracamy do Niego
POROZMAWIAJ Z RODZINĄ NA TEN TEMAT

KONCOWA REFLEKSA:
Wyobraź sobie, że Bóg przemawia do twojej rodziny.
Kiedy żałujesz

JA RADUJĘ SIĘ

Kiedy przebaczasz

JA RADUJĘ SIĘ

Kiedy mówisz prawdę

JA RADUJĘ SIĘ

Kiedy bronisz słusznej sprawy

JA RADUJĘ SIĘ

Kiedy zwracasz się do innych z uprzejmością JA RADUJĘ SIĘ
Kiedy kochacie się wzajemnie

JA RADUJĘ SIĘ

Powiadam wam, że w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika,
który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia.

o Jak możesz pomoc dziecku świętować jego nawrócenie?

