
 III tydzień adwentu

Wielkie 
sprzątanie W tym tygodniu nie będzie zadań plastycznych, 

ponieważ macie inne bardzo ważne zajęcie.

Zachęcamy was do zrobienia sobie nie tylko ra-
chunku sumienia i posprzątania duszy, lecz także 
do posprzątania swojego pokoju, biurka i plecaka.

Pomóżcie rodzicom w przedświątecznych przy-
gotowaniach, by także oni znaleźli chwilę na swój 
rachunek sumienia oraz dobrą spowiedź.



 Co  
trzeba  

posprzątać?

Badanie sumienia

– Dzieciaki, wasz pokój wygląda jak 
pobojowisko… Chyba pora zabrać się 
do sprzątania – oznajmiła mama, zo-
baczywszy stertę zabawek na samym 
środku pokoju. 

– Raczej poboisko… – stwierdziła Ola. 
– Piotrek cały czas gra tu w piłkę i roz-
wala moje domki z klocków albo wyko-
puje gdzieś lalki – poskarżyła się mamie.

– Olu, nie oskarżaj brata, bo tobie też 
zdarza się rozsypać klocki tak, że trud-
no przejść. A pobojowisko to miejsce,  
w którym przed chwilą toczyła się walka 
– wyjaśniła mama. – I wasz pokój wła-
śnie takim miejscem jest.

– Ale mamo! My tu wcale nie walczy-

my – włączył się do rozmowy Piotrek. – Z dziew-
czynami nie da się przecież walczyć.

– Ja mówię o innej walce… W waszym pokoju 
toczy się nieustanna walka o porządek. Nieste-
ty na razie jest to bitwa przegrana… A przecież 
chcecie przygotować Panu Jezusowi urodziny. Jak 
wyobrażacie sobie przyjęcie w takim otoczeniu?

– Mamo… Przecież sama powtarzasz, że mamy 
przygotować duchowe świętowanie i że to całe 
sprzątanie przedświąteczne wcale nie jest waż-
ne… – zwrócił uwagę Piotrek.

– Sprzątanie na święta nie jest najważniejsze, 
ale pokazuje nam pewną ważną rzecz… Zanim za-
prosimy gości, porządkujemy nasze domy. Skoro 
w naszym domu Pan Jezus ma się dobrze czuć, 
powinniśmy także dla Niego trochę posprzątać…  



 

I nie chodzi mi tu o zrobienie porządku w po-
koju, lecz w naszych sercach.

– Co masz na myśli, mamo? – dopytał Pio-
trek.

– Przed świętami powinniśmy pomyśleć  
o porządku w naszych relacjach z rodzeństwem, 
z kolegami i z rodzicami. To jest to miejsce, do 
którego chcemy zaprosić Pana Jezusa. Warto 
zrobić dokładny przegląd tego, co jest nam  
w naszym życiu niepotrzebne, co nam prze-
szkadza i co utrudnia codzienne funkcjonowa-
nie, a potem to wszystko wyrzucić oraz upo-
rządkować to, co zostało.

– Chyba nie rozumiem – wyznała zmartwio-
na Ola.

– Bo to nie jest prosta sprawa. Wielu doro-
słych ma problem z takim sprzątaniem swojego 
życia, więc nic dziwnego, że i dzieci nie bardzo 
wiedzą, jak się do tego zabrać. W tym tygodniu 
krok po kroku zrobimy sobie taki rodzinny 
rachunek sumienia i wspólnie zastanowimy 
się, co w naszym życiu jest złe i niepotrzebne. 
Wspólnie przypomnimy sobie pewne zasady, 
które pomagają nam w utrzymaniu porządku 
w naszych sercach i myślach. Wszyscy ci, którzy 
mogą już przystępować do spowiedzi, wyko-

rzystają do tego sakrament pokuty. My po pro-
stu pomyślimy, co w naszym życiu nie działa  
i co moglibyśmy zrobić lepiej.

– Jedna rzecz mnie niepokoi – wtrącił się Pio-
trek. – Mówiłaś coś o rachunku sumienia… Czy 
my mamy zliczać wszystkie domowe graty? 

– Nie, absolutnie niczego nie będziemy liczyć! 
– Mama się zaśmiała. – Rachunek sumienia czę-
sto bywa kojarzony z matematyką, ale Boskie 
zasady na szczęście są bardzo niematematycz-
ne. Rachunek sumienia to tak naprawdę bada-
nie naszego sumienia, a więc sprawdzanie, co 
mu dolega. Tak jak sprzątanie pokoju rozpo-
czynamy  od ustalenia, które zabawki są nam 
już niepotrzebna, które są zniszczone i gdzie 
warto by odkurzyć, tak sprzątanie naszego ser-
ca powinniśmy również rozpocząć od takiej dia-
gnozy, co tak naprawdę trzeba posprzątać. Czy 
jesteście gotowi na wielkie przedświąteczne 
porządki w naszej rodzinie?



 

Mamy dobrą wiadomość! Pan Bóg, choć stworzył zasady matematyki, rzadko z nich korzysta  
w relacjach z ludźmi. Pan Jezus ustalił dla nas tylko jedno równanie, które możemy potraktować jako 
wzór na porządek w naszym życiu. Skorzystajmy jednak z matematyki, by poznać ten niesamowity 
Boży wzór na miłość. Oblicz równania i przeskocz odpowiednią liczbę pól. Zatrzymasz sie na tych, 
które utworzą skrót biblijny, który pokieruje cię do rozwiązania. 

💡Już wiem!

Boże równanie miłości znadziemy w Piśmie Świętym, w księdze: ................................, w rozdziale: 
.........................................., w wersach: ............................................., a brzmi ono: 
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Duchowy 
porządek

Nasze życie z Bogiem

– Mówiłaś, że przed urodzinami Pana Jezu-
sa musimy posprzątać miejsce, w którym się  
z Nim spotkamy. Czy to oznacza, że musimy 
posprzątać kościół? – zapytała zaciekawiona 
Ola.

– Oczywiście, przed świętami trzeba także 
posprzątać kościół. I to zarówno budynek, bo 
przecież każdy z nas szczególnie zimą może do 
niego wnieść trochę błota, jak i Kościół, któ-
ry tworzymy my, ludzie. Każdy z nas do tego 
Kościoła wnosi trochę brudu, czyli grzechów, 
złych zachowań. Jeśli chcemy posprzątać Ko-
ściół, każdy z nas musi usunąć ten cały brud, 
który do niego ze sobą przynosi. Jeśli tak wszy-
scy posprzątamy nasze serca, Pan Jezus poczu-
je się w Kościele naprawdę świątecznie!

– Zaraz, zaraz… Ale przecież te urodziny po-
dobno miały się też odbyć w naszym domu… 
Czy tu też musimy posprzątać? Gdzie są te 
miejsca, w których spotykamy się z Bogiem? 
– dopytał Piotrek.

– Z Bogiem spotykamy się, jak już wiecie, 
w drugim człowieku, ale także na modlitwie, 
więc zastanówmy się najpierw, co w tej naszej 
modlitwie można by uporządkować. Może to, 
że czasem nam się nie chce albo że podczas 
modlitwy się wygłupiamy?

– Wiem, przepraszam… – przyznał ze smut-
kiem Piotrek. 

– Ja się nie wygłupiam – z dumą zaprote-
stowała Ola. 

– Ale za to bardzo marudzisz podczas przy-
gotowań do wyjścia na mszę – odparła mama. 



 
– A ten czas przed mszą, kiedy elegancko się 
ubieramy i szykujemy do wyjścia, też jest bar-
dzo ważny. Jeśli wszyscy zgodnie się przygo-
tujemy, nie spóźnimy się, przyjdziemy na msze 
spokojniejsi, nikt się niepotrzebnie nie zde-
nerwuje… Takie małe rzeczy bardzo pomagają  
w dobrym przeżyciu spotkania z Bogiem.

– Czyli podsumujmy, skoro to nasz „rachunek 
sumienia”… – dodał poważnie Piotrek. – Nasze 
sprzątanie miejsca spotkań z Bogiem zaczyna-
my od naszej porannej i wieczornej modlitwy. 
Nigdy o niej nie zapominamy i nie odbębnia-
my jej byle jak. Staramy się skupić, nie robimy 
w czasie modlitwy innych rzeczy. 

– Znakomity plan – przyznała mama.
– A ja już wiem, że przed mszą świętą trzeba 

się szybko ubrać i wyjść wcześniej, żeby się nie 
spóźnić. Bo takie spóźnienia bardzo nas dener-
wują i nie potrafimy się potem skupić – dodała 
Ola.

– To też jest dobry pomysł. Ale przede wszyst-
kim staramy się kierować pewną ważną wskazów-
ką, którą daje nam Pan Bóg. Żebyśmy kochali Go 
całym sercem. Chyba wiecie, co to znaczy kochać 
kogoś całym sercem.

– No jasne! Przecież ciebie tak kochamy! I tatę!
– A co to znaczy, że nas kochacie?
– Chcemy cały czas z wami być, bardzo za wami 

tęsknimy… – od razu odpowiedziała Ola.
– I właśnie tego pragnie Bóg przede wszystkim. 

Bóg pragnie, żebyście chcieli przy Nim być!

Zróbmy małe badanie sumienia! Odpowiedz sobie na pytania, czy zdarza ci się:

✅ rezygnować z modlitwy z lenistwa?
✅ poświęcać dużo więcej czasu np. na  gry na komputerze niż na modlitwę lub czynienie dobra?
✅ nie uczestniczyć w niedzielnej mszy lub przeszkadzać w niej?
✅ nie uważać na lekcji religii, rezygnować z szansy lepszego poznania Pana Boga?
✅ nie szanować symboli i miejsc religijnych, np. wygłupiać się przed krzyżem lub w kościele?

Badanie sumienia



 

Porządek w nas 
samych

Miłość samego siebie

– Wspaniale posprzątaliśmy wczoraj nasze 
miejsce spotkania z Panem Bogiem, teraz pora 
na posprzątanie w naszym życiu. Pamiętacie  
Boży wzór na porządek? 

– Że trzeba kochać bliźniego tak samo jak 
samego siebie? – upewnił się Piotrek.

– Właśnie tak. Robiąc rachunek sumienia, 
warto zawsze pamiętać, że to jedyne równanie, 
według którego Pan Bóg nas „rozlicza” . Zasta-
nówmy się więc, czy to równanie opisuje także 
nasze życie. Czy na pewno kochamy naszych 
bliźnich tak samo jak siebie samych? – zapytała 
mama.

– Mamo, ale w tym równaniu są aż dwie niewia-
dome…  – jęknął Piotrek. –  Po pierwsze, kto jest 
naszym bliźnim. A po drugie, co to znaczy kochać 
samego siebie… Bo skoro mam tak samo kochać 
tych bliźnich, to chyba muszę to wiedzieć.

– Zdecydowanie powinieneś. To jedno z naj-
trudniejszych pytań, jakie musimy sobie zadać 
w rachunku sumienia. Czy kochaliśmy siebie? Bo 
pytanie o bliźnich jest dosyć proste. Bliźni to każ-
dy człowiek, niezależnie od tego, czy jest naszym 
przyjacielem, czy też nie. Każdy, nawet obcy, z da-
lekiego kraju czy ktoś, kogo w ogóle nie znamy. 
Nawet ten, kto wcale nam dobrze nie życzy. Po 
prostu każdy.



 
– I ty mówisz, że to jest proste? Jak mam ko-

chać kogoś, kto na przykład mi dokucza albo 
robi mi krzywdę? – zapytała oburzona Ola.

– To prawda, że łatwo powiedzieć, trudniej 
zrobić… Podobnie jest jednak z kochaniem sa-
mego siebie. To wydaje się oczywiste, że każdy 
z nas kocha siebie, ale tak naprawdę w prakty-
ce różnie z tym bywa.

– No to jak mam kochać samego siebie? – 
dopytał zaintrygowany Piotrek.

– Miłość wobec samego siebie to na przykład 
dbanie o zdrowie, a więc dobre odżywianie, 
wysypianie się, odpoczynek… To także ucze-
nie się cały czas nowych rzeczy i doskonalenie 
umiejętności. To dbanie o swoje bezpieczeń-
stwo podczas zabawy czy na przykład jazdy na 
rowerze. Jeśli chcesz zadbać o siebie, musisz 
też nauczyć się prosić dorosłych o pomoc, gdy 
czujesz się źle, gdy jest ci smutno, gdy czegoś 
nie rozumiesz lub gdy coś ci zagraża. To bar-
dzo ważne! Ja i tata chcemy ci w tym dbaniu  
o siebie zawsze pomagać. 

– A jeśli tego wszystkiego nie robię, to mam 
grzech?

– Nie wszystko jest grzechem, Piotrusiu.  
Z grzechem mamy do czynienia tylko wtedy, 

gdy krzywdę lub zło wyrządzamy specjalnie, do-
brze wiedząc, do czego nasze zachowanie prowa-
dzi…

– Ja wiem, że jedzenie chipsów jest złe,  
a mimo to je jem…. Czy jeśli zjem całą paczkę, 
mam grzech?

– Raczej wielki ból brzucha… – Mama się za-
śmiała. Oczywiście jeśli raz zjesz chipsy, nic ci 
się poważnego nie stanie, więc trudno mówić  
o grzechu. Grzech dotyczy poważnych rzeczy. 
Jeżeli jednak będziesz jeść wyłącznie chipsy każ-
dego dnia, to zapewne bardzo sobie zaszkodzisz.  
I wtedy można powiedzieć, że to jest grzech, bo 
specjalnie i świadomie robisz coś, co ma poważne 
konsekwencje dla twojego zdrowia. Podobnie jest 
z innymi rzeczami. Sprzątanie swojego serca war-
to zacząć od zastanowienia się, czy aby na pewno 
sami sobie nie robimy krzywdy.

Zróbmy małe badanie sumienia! Odpowiedz sobie na pytania, czy zdarza ci się:

✅ zbyt późno chodzić spać, rezygnować z odpoczynku np. na rzecz grania na komputerze?
✅ jeść dużo niezdrowych produktów lub posiłków?
✅ nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa np. podczas zabaw, wycieczek lub lekcji wf?
✅ nie przygotowywać się do lekcji, nie odrabiać zadań?
✅ nie słuchać dobrych rad oraz poleceń rodziców lub  nauczycieli?
✅ czytać lub oglądać rzeczy, które mogą cię przestraszyć lub które nie są przeznaczone dla dzieci?
✅ nie szanować swojej własności, nie dbać o swoje zabawki czy przybory szkolne?

Badanie sumienia



 

Oczywście miłość okazywana samemu sobie jest bardzo ważna, bo powinniśmy kochać  wszystko, 
co stworzył Bóg, a więc i siebie samych. 

Rozwiąż krzyżówkę, żeby dowiedzieć się, kim można się stać, jeśli jednak zaczniemy kochać siebie 
za bardzo. 

💡Już wiem!
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1. Ktoś, kto jest leniwy.
2. Ktoś niemiły, opryskliwy.
3. Ktoś, kto kradnie.
4. Ktoś, kto nie oddał pożyczonych pieniędzy lub rzeczy; ktoś, kto ma dług.
5. Ktoś, kto lubi przechwalać się, że ma najlepsze i najmodniejsze rzeczy.
6. Ktoś, kto oszukuje.
7. Ktoś, kto kłamie.



 

Porządek  
w relacjach  
z bliźnimi 

Grzechy przeciwko innym ludziom  
 
– Już rozumiem, co to znaczy kochać same-

go siebie. Ale nie bardzo wiem, jak to porów-
nać do kochania bliźnich – kontynuował docie-
kania Piotrek.

– To bardzo proste – odparła mama. – Pamię-
tasz, jak mówiłam wam, że grzechem jest jakiś 
nasz czyn, który ma poważne skutki? Oczywi-
ście chodzi tylko o taki czyn, który popełniamy 
świadomie, czyli dobrze wiedząc, do czego on 
prowadzi. Wiesz na przykład, że uderzając ko-
legę, sprawisz mu ból. To jest poważna sprawa, 
bo dobrze zdajesz sobie sprawę, jakie może 
mieć konsekwencje twoje zachowanie.

– Kolega może mieć siniaka, złamaną rękę, 
może nawet trafić do szpitala…

– No właśnie. Ale nie tylko o bicie tu chodzi. 
Przecież równie mocno możesz kogoś zranić 
złym słowem, kłamstwem, niesłusznym oskarże-
niem, wyśmiewaniem się z tego kogoś. Masz już 
dziewięć lat i wiesz, że takie zachowania są dla 
ludzi bardzo przykre. 

– A przeszkadzanie pani w zajęciach? – wtrą-
ciła się Ola.

– Zastanów się, Olu… Czy to sprawia pani wy-
chowawczyni przykrość? Czy powoduje, że cała 
grupa nie może się skupić na tym, co pani mówi? 
Że nauczycielka musi podnosić głos i nadwyrę-
żać gardło? Jak sądzisz, czy twoje przeszkadza-
nie ma poważne skutki?

– Nie wiem…  To przecież nic takiego – odpar-
ła zdezorientowana Ola.



 
– Jeśli zdarzyło się to raz, bo się zagapiłaś, 

rozmawiając z koleżanką, można to uznać za 
wypadek. Jeśli jednak specjalnie hałasujesz, 
przeszkadzając pani w pracy, a innym dzieciom 
w nauce, to to już jest grzech i na pewno warto 
za niego przeprosić – i panią wychowawczynię, 
i kolegów, i Pana Boga. 

Zróbmy małe badanie sumienia! Odpowiedz sobie na pytania, czy zdarza ci się:

✅ nie słuchać poleceń rodziców?
✅ krzyczeć w złości na domowników?
✅ bić, szczypać, kopać lub stosować inną przemoc fizyczną wobec rówieśników?
✅ obrażać lub wyśmiewać innych?
✅ niesłusznie kogoś oskarżać?
✅ okłamywać rodziców lub nauczycieli, oszukiwać kolegów?
✅ umyślnie niszczyć cudzą własność?
✅ nie wykonywać poleceń nauczyciela, przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji?
✅ zabierać innym bez pytania należące do nich rzeczy?
✅ stwarzać zagrożenie dla rodzeństwa, kolegów lub koleżanek np. podczas zabaw czy lekcji wf?
✅ nie szanować przyrody lub znęcać się nad zwierzętami?

To oczywiście nie wszystkie pytania, które możecie sobie zadać! Gdy dorośniecie, tych pytań bę-
dzie dużo więcej, bo więcej spraw będzie was dotyczyć. Na początek warto jednak zacząć od takiej 
listy.

Badanie sumienia



 

💡Już wiem!

Jak nazywa się osoba, która cały czas myśli o innych, a nawet gotowa jest poświęcić się dla dru-
giego człowieka? Rozwiąż rebus i dowiedz się, jak określamy taką osobę. 

ówka k     k tek+i
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O czym  

zapomnieliśmy?

Grzechy zaniechania dobra

 – Dzieciaki, czy my ne pewno o czymś nie 
zapomnieliśmy?

– Nie, wszystko dokładnie posprzątane! Poza 
tym przejrzeliśmy już nasze relacje z Panem 
Bogiem, z nami samymi i z innymi ludźmi… 
Chyba już wszystko posprzątaliśmy, i dom,  
i duszę,  więc możemy zacząć przygotowywać 
przyjęcie dla Pana Jezusa…

– Czy na pewno? Widziałam parę waszych 
zabawek w salonie…

– No ale mamo… Mieliśmy posprzątać tyl-
ko nasz pokój, nie salon… – odparła oburzona 
Ola. – W salonie nie nabałaganiliśmy, więc tam 
nie musimy sprzątać…

– Moi drodzy, ale czy naprawdę powinniśmy 
sprzątać tylko tam, gdzie sami nabrudziliśmy?  
W życiu warto zwrócić uwagę też na takie sprawy, 
które nie należą do naszych obowiązków. Czasem 
bowiem jest tak, że jeśli my się nimi nie zajmiemy, 
nie zajmie się nimi nikt.

– Wyjaśnisz, o co ci chodzi? Bo chyba nie rozu-
miem… – poprosił Piotrek.

– Chodzi mi o to, że podczas rachunku sumie-
nia, a więc naszego przeglądu życia, warto spoj-
rzeć na świat wokół siebie. W takim rachunku 
chodzi bowiem nie tylko o to, co zrobiliśmy złe-
go, ale także o to, że być może nie zrobiliśmy ja-
kiegoś dobra, które na nas czekało… Na przykład 
mogło się zdarzyć, że nie pomogliśmy komuś, 
kto potrzebował pomocy. Albo nie stanęliśmy  
w obronie słabszego. Pomyślmy… Piotrusiu, jak 



 
powinieneś się zachować, gdy inni chłopcy wy-
śmiewają się z jednego z kolegów?

– Przecież to nie moja sprawa, to oni się wy-
śmiewają, czyli oni mają grzech, prawda?

– To prawda, oni są winni krzywdy, która 
spotkała tego chłopca. Ale jeśli ty nie staniesz 
w jego obronie, dołączysz do tych, którzy wy-
śmiewali… 

– O nie! Czyli grzechem jest też po prostu 
niezrobienie czegoś dobrego? – zapytała obu-
rzona Ola.

– Oczywiście nie zawsze, bo nie w każdej 
sytuacji jesteśmy w stanie pomóc. Jeśli trzeba 
by stanąć przed kilkoma osiłkami, to raczej nie 
warto ryzykować… Zawsze w takich sytuacjach 
jednak trzeba zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, by pomóc drugiemu człowiekowi. Jeśli 
sami nie potrafimy pomóc, powinniśmy przy-

najmniej wezwać na pomoc kogoś innego, naj-
lepiej dorosłego. 

– Rozumiem. Czy w takim razie to już koniec 
naszego rachunku sumienia? Strasznie się na-
pracowaliśmy przy tym porządkowaniu nasze-
go życia.

– No niezupełnie. Teraz pora pomyśleć, co 
zrobić, by znowu w życiu nie nabałaganić!

Badanie sumienia

Zróbmy małe badanie sumienia! Odpowiedz sobie na pytania, czy:

✅ pomagasz kolegom, którzy mają jakieś kłopoty?
✅ pomagasz rodzicom w różnych domowych obowiązkach, nawet jeśli o to nie poproszą?
✅ stajesz w obronie osób, którym dzieje się krzywda?
✅ w wolnych chwilach sięgasz po książki, nawet jeśli nikt tego nie wymaga?
✅ modlisz się w różnych chwilach dnia, nie tylko rano i wieczorem?
✅ uczestniczysz we mszy świętej i nabożeństwach nie tylko w niedzielę?
✅ decydujesz się na spacer lub inną aktywność fizyczną zamiast siedzenia przed telewizorem?
✅ wybierasz zdrowe przekąski, nawet jeśli rodzice tego nie wymagają?

Jeśli tak, możesz sobie pogratulować. Jeśli nie, zrób sobie mocne postanowienie, że od dziś 
sam szukasz dobra, które można by uczynić.



 

Co należy zrobić, gdy już uprzątniemy z naszego życia wszystkie grzechy? Rozwiąż szyfr, żeby po-
znać odpowiedź na to pytanie!

💡Już wiem!
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