
 

 

Drodzy rodzice! 
Przywieść o synu marnotrawnym jest jedną z najbardziej 
znanych przypowieści. Nawet jeśli ktoś nie ma specjalnego kontaktu 
z Pismem Świętym to kojarzy tę przypowieść. Termin syn 
marnotrawny wszedł na trwałe do naszej kultury i posługujemy się 
tym wyrażeniem w różnych sytuacjach. 

Chciałbym, byście razem z waszym dzieckiem przeżyli czytanie tej 
przypowieści i rozmowę o niej jako wasze przygotowanie do Pierwszej 
Komunii Świętej a szczególnie do spowiedzi. 

 

Najpierw sprawdźcie czy i co dziecko zapamiętało z 
poprzednich dwóch rozmów. Zapytaj jakie to były 
przypowieści? O zaginionej owcy i zaginionej drachmie. 

O czym była pierwsza przypowieść? O pasterzu, który 
miał 100 owiec i jedna się zagubiła. Szukał jej wytrwale, a 
gdy znalazł bardzo się cieszył. O czy była druga? O kobiecie, 
która miała dziesięć monet. Gdy zgubiła jedną zrobiła 
generalne sprzątanie i szukała aż znalazła. Sprosiła sąsiadki, 
by cieszyć się razem z nimi. 

Czego uczą te historie o nas i o Panu Bogu? Ludziom zdarza się 
„zagubić w życiu”, zapomnieć i odejść od Boga, postępować źle. 
A Bóg zawsze będzie nas szukał. Gdy znajdzie – będzie się cieszył. 

I teraz przejdźcie do kolejnej przypowieści. 

 

Razem z dzieckiem przeczytajcie przypowieść o synu 
marnotrawnym. Jest ona zaraz po przypowieści o zaginionej 
owcy i zaginionej drachmie. Znajdziecie ją w Ewangelii Łukasza, 
w 15. rozdziale. Zaczyna się od wersetu 11. i kończy na końcu 
rozdziału, ale proszę czytanie zakończyć na wersecie 25. 
Zostawimy w tym momencie historię starszego syna. 

Nasz fragment oznaczamy skrótem Łk 15,11-25 (skrót księgi, 
rozdział i po przecinku wersety). 

Poproście, by dziecko samo odnalazło fragment i przeczytało 
wam. Jeśli trzeba to pomóż. Zapytaj, czy są jakieś niezrozumiałe 
słowa.  

Powiedz teraz, że proponujesz konkurs. Przeczytasz dziecku jeszcze 
raz tę przypowieść a potem będą pytania za punkty. 

 

11. Miłosierny 
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Przeczytaj ponownie przypowieść. 

I zadawaj pytania. W nawiasach jest ilość punktów do zdobycia. 
Przy częściowej odpowiedzi przydzielaj część punktów. 

✓  Ilu synów miał ojciec? Dwóch (1) 

✓  Który z synów zażądał swojej części majątku a następnie wyjechał? 

Młodszy (1) 

✓  Co robił młodszy syn, gdy wyjechał? Roztrwonił majątek żyjąc 

rozrzutnie. (2) 

✓  Gdy skończyły się pieniądze co zrobił? Z głodu zaczął paść świnie. (2) 

✓  O co walczył ze świniami? O strąki, o pożywienie. (2) 

✓  Gdy zastanowił się nad swoją biedą co postanowił? Wrócić do ojca. (2) 

✓  Czy chciał wrócić jako syn? Nie, chciał tylko być sługą i nie cierpieć 

głodu. (2) 

✓  Co zrobił ojciec, gdy go zobaczył? Wybiegł naprzeciw, rzucił się na szyję 

i ucałował go. (3) 

✓  Co ojciec kazał zrobić sługom? Ubrać syna, dać mu sandały, dać 

pierścień. Mieli też przygotować ucztę. (4) 

✓  Czym zakończyła się cała historia? Radosną ucztą. (2) 

 

ZADANIE:   

Kochajcie swoje dzieci. Rozmawiajcie z nimi o Bogu. 

 

Podliczcie punkty. Maksymalna ilość to 21. Poproś dziecko, by oceniło 
same siebie. W czym ta przypowieść przypomina 
wcześniejsze? W każdej coś (ktoś) ginie. Raz owca, raz pieniążek, 
raz syn. W każdej przypowieści jest obecny Pan Bóg. Był pasterzem, 
kobietą szukającą drachmy a tu jest ojcem. 

Jak moglibyśmy nazwać takiego ojca, który przebaczył 
wszystko? Jest to miłosierny ojciec. I tak mówimy o Bogu: 
Miłosierny Ojciec. Bóg przebacza człowiekowi grzechy.  

Jak to się dzieje powiemy sobie w następnej rozmowie – o spowiedzi 
i konfesjonale. 

…zapraszam do udziału w Mszy św. poprzez media – także 

transmisja z naszego kościoła –  

http://www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 
 

DZIĘKUJĘ za …… 
ks. Arkadiusz 
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