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52. Opowiedz przypowieść o synu marnotrawnym .

Pewien ojciec miał dwóch synów. Chociaż w domu było bardzo
dobrze, to młodszy syn postanowił pójść własną drogą i szukać
szczęścia poza rodziną. Poprosił ojca o część majątku i odszedł z
domu. Prowadził życie rozrzutne, szybko stracił swój majątek. A gdy
zaczął dokuczać mu głód, zgłosił się do pewnego gospodarza, aby
paść świnie. Wtedy przypomniał mu się dom rodzinny kochającego
ojca. Zrozumiał, że źle postąpił, wyrządził ojcu wielką krzywdę.
Postanowił wrócić do ojca.
53. Kto jest podobny do syna marnotrawnego z tej przypowieści?

Do syna marnotrawnego podobny jest każdy człowiek gdy
odchodzi od Boga.
54. Co robi Bóg, gdy człowiek od Niego się odwraca, odchodzi przez
grzech?

Bóg smuci się, tęskni za nami i czeka na nasz powrót.
55. Czym jest grzech?

Grzech jest nieposłuszeństwem Bogu, przekroczeniem Jego
przykazań, odejściem od Boga i wspólnoty kościoła, brakiem
zaufania Bogu.
56. Czy wszystkie grzechy jednakowo oddalają nas od Boga?

Nie wszystkie grzechy jednakowo oddalają nas od Boga: jedne z
nich osłabiają łączność z Bogiem - są to grzechy lekkie
(powszednie), a inne całkowicie zrywają naszą przyjaźń z Bogiem i
pozbawiają nas łaski Bożej - są to grzechy ciężkie (śmiertelne).
57. Przez co odzyskujemy jedność z Bogiem i powracamy do Niego?

Przez Sakrament Pokuty odzyskujemy jedność z Bogiem.

58. Kto w Sakramencie Pokuty odpuszcza nam grzechy?

W Sakramencie Pokuty Pan Jezus odpuszcza nam grzechy przez
kapłana.
59. Kiedy dokonuje się odpuszczenie grzechów?

Odpuszczenie grzechów dokonuje się wtedy gdy wyznajemy
wszystkie swoje grzechy i uzyskujemy od kapłana rozgrzeszenie.
60. Skąd Pan Jezus ma taką siłę że nawet grzechy nam odpuszcza ?

Pan Jezus ofiarował za nas swoje życie. Przez swoją mękę i
śmierć zapłacił za wszystkie nasze grzechy.
61. Kiedy Pan Jezus ofiarował się za nasze grzechy ?

Pan Jezus ofiarował się za nasze grzechy na krzyżu ale dzisiaj w
każdej Mszy św., przychodzi do nas i za wszystkich obecnych na
Mszy św. i wszystkich ludzi na świecie jeszcze raz składa tą ofiarę.
62. Co należy zrobić aby otrzymać odpuszczenie grzechów w
Sakramencie Pokuty?

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty
trzeba wypełnić następujące warunki:
a. przypomnieć sobie grzechy od ostatniej spowiedzi czyli
zrobić rachunek sumienia
b. żałować za swoje grzechy
c. postanowić poprawę czyli że więcej nie będę robił tych
grzechów
d. powiedzieć wszystkie swoje grzechy księdzu w konfesjonale
e. Naprawić krzywdy które wywołały nasze grzechy czyli
zadośćuczynić panu Bogu i bliźniemu.

