
Klasa 1 Br 

Temat: Wielki Post – przypowieść o synu marnotrawnym  

• Wielki Post jest dla nas szansą powrotu do Boga. 

• Nawracanie się jest procesem, ciągłą pracą nad sobą. 

Przeczytaj Przypowieść o Synu Marnotrawnym (Łk 15,11-3) 

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch 

synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj 

mi część majątku, która na mnie przypada". 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 

potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał 

w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, 

żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 

ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał do jednego  

z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje 

pola żeby pasł świnie.  Pragnął on napełnić swój 

żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz 

nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się  

i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się  

i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;  już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł 

do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".  Lecz ojciec rzekł do swoich 

sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 

nogi!  Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn 

był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.  

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę  

i tańce.  Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.  Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił,  

a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".  Na to rozgniewał się i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.  Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci 

służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił  

z przyjaciółmi.  Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 

kazałeś zabić dla niego utuczone cielę".  Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 

mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, 

a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"». 

Cechy postaci z przypowieści: 

Syn marnotrawny – upomniał się o majątek, odszedł z domu, żył rozrzutnie, cierpiał na skutek swojego 

odejścia niedostatek, pasł świnie, zapragnął powrotu do ojca, żałował za swój błąd, wrócił do ojca, 

przyznał się do winy. 



Miłosierny ojciec – zgodził się na odejście syna, uszanował jego wolę, cze-kał na niego, wzruszył się 

głęboko na jego widok, tęsknił, okazał mu miłość, przebaczył, cieszył się z jego powrotu, nie wyrzekł się 

swojego syna, okazał się wyrozumiały, cierpliwy, przebaczający, mądry, delikatny i wielkoduszny. 

Starszy syn– nie przebaczył bratu, był obrażony na niego i na ojca, nie umiał docenić własnego 

szczęścia, czuł się zlekceważony i niedoceniony. 

Zapis do Zeszytu 

 

Przypowieść o synu marnotrawnym Nasze życie 

Syn marnotrawny – upomniał się o 
majątek, odszedł z domu, żył rozrzutnie, 
cierpiał na skutek swojego odejścia 
niedostatek, pasł świnie, zapragnął 
powrotu do ojca, żałował za swój błąd, 
wrócił do ojca, przyznał się do winy. 

Grzesznik  – wybiera zło, żyje nie po 
Bożemu, szuka namiastki szczęścia, cierpi 
z dala od Ojca i Jego domu, tęskni za 
poprzednim życiem, postanawia wrócić 
do Boga, przystępuje do sakramentu 
pokuty, czuje się szczęśliwy z po-wrotu, 
jest mu lekko na duszy, naprawia 
popełnione zło. 

Miłosierny ojciec – zgodził się na odejście 
syna, uszanował jego wolę, cze-kał na 
niego, wzruszył się głęboko na jego widok, 
tęsknił, okazał mu miłość, przebaczył, 
cieszył się z jego powrotu, nie wyrzekł się 
swojego syna, okazał się wyrozumiały, 
cierpliwy, przebaczający, mądry, delikatny 
i wielkoduszny. 

Bóg ojciec– dał człowiekowi wolną wolę, 
pozwala mu odejść i niczego nie narzuca, 
z miłością oczekuje na jego powrót, 
chętnie przebacza nawet najgorsze winy, 
cieszy się z nawrócenia, traktuje jak 
własne dziecko, a nie jak niewolnika. 
 
 

Starszy syn– nie przebaczył bratu, był 
obrażony na niego i na ojca, nie umiał 
docenić własnego szczęścia, czuł się 
zlekceważony i niedoceniony. 
 

Człowiek „dobry i sprawiedliwy” – nie 
rozumie miłości Bożej, ma Bogu za złe, że 
inni, chociaż więcej grzeszą, mają takie 
samo prawo do osiągnięcia nieba jak ci, 
którzy starali się spełniać Boże 
wymagania przez cały czas, nie potrafi się 
cieszyć z czyjegoś nawrócenia, jest 
bezwzględny, nie umie okazać 
miłosierdzia. 

Modlitwa 

      Akt żalu 

 Zadanie 

1.      Podaj przykłady trzech osób, które uwierzyły w Chrystusa,  

      zmieniając odtąd swoje życie. 

PROSZĘ O ODESŁANIE ZADANIA 
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