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Kat. nr 49 – Jestem wdzięczny Panu Bogu
Katechizm - str.159-161

Ćwiczenia - str.57-58

 

1. Dzisiejsza katecheza porusza postawę, która jest zarazem trudna i łatwa do praktykowania, ale 
zawsze potrzebna, wręcz konieczna. Co to za słowo-klucz?

Słowem kluczem jest: WDZIĘCZNOŚĆ czyli "DZIĘKUJĘ".

Wysłuchaj uważnie słów dwóch piosenek:

Piosenka nr 1 - TYLE DOBREGO   https://www.youtube.com/watch?v=hqNWYPGnBGU

Piosenka nr 2 - NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ    https://www.youtube.com/watch?v=PaEWWyXbkiQ

• Z ich pomocą spróbuj dać odpowiedź na pytania: 
• Dlaczego niektórzy mają taki problem z dziękowaniem, z wdzięcznością? 
• Jak można i należy dziękować? 
• jakie gesty, znaki, czynności często towarzyszą wyrażaniu wdzięczności? 
• Kto nigdy nie będzie potrafić dziękować? Dlaczego? 
• Za co możemy i powinniśmy dziękować samemu Bogu? (wykonaj ćw.2 - str.58) 

Z jakim wydarzeniem w życiu wspólnoty Kościoła idzie w parze postawa wdzięczności? 

EUCHARYSTIA w tłumaczeniu na język polski znaczy: DZIĘKCZYNIENIE.

2. Odczytaj ze zrozumieniem tekst ewangeliczny umieszczony w podręczniku na str.159 (Łk,11-19)

• W jaki sposób ten tekst Ewangelii wiąże się z dzisiejszym temetem katechezy? 
• Kto wyszedł naprzeciw Jezusa? 
• O co prosili Jezusa? 
• W jaki sposób prosili? 
• Co Pan Jezus kazał im zrobić? 
• Co stało się z trędowatymi, gdy szli oni do kapłanów? 
• Jak zachował się jeden z nich? A co zrobili pozostali? 

Zwróć uwagę, że postawa Samarytanina to nie było zwyczajne DZIĘKUJĘ. W jego postawie 
względem Jezusa wyraziło się o wiele więcej: radość, pokora, szczęście, serce pełne wdzięczności.

• Dlaczego Samarytanin przyszedł podziękować? 
• A co zasmuciło Jezusa? 

My też mamy wiele okazji, aby podziękować ludziom i samemu Bogu za liczne dobra, które od 
nich otrzymujemy. Ale czy chętnie dziękujemy?

https://www.youtube.com/watch?v=hqNWYPGnBGU
https://www.youtube.com/watch?v=PaEWWyXbkiQ


3. Pan Jezus dał nam wspaniałą okazję, aby wyrazić wdzięczność Bogu. Jest nią EUCHARYSTIA. 
Jeszcze raz przypomnij sobie słowa poznanej dzisiaj piosenki: "Nie umiem dziękować" - i 
odpowiedz: jak podziękujesz Bogu za wszystko, co ci uczynił?

• Przeczytaj o wdzięczności swoich rówieśników - o Patrycji i Bartku (opowiadanie na 
str.160-161) - i pomyśl, jak ty możesz podziękować Bogu w czasie niedzielnej Eucharystii? .

• Jako notatkę do zeszytu wpisz słowa zawarte w Liście do Efezjan: Ef 5,20 

Kat. nr 50 – PAN JEZUS JEST MOIM DOBRYM PASTERZEM
Katechizm – str.162-164

1. Przypomnij sobie, o jakiej ważnej życiowej postawie uczyłeś się na ostatniej katechezie… Jaka
ewangeliczna historia była tego ilustracją? Co zrobił Samarytanin, gdy zorientował się, że został
cudownie uzdrowiony przez Jezusa?

To  wszystko,  co  Bóg  czyni  dla  nas  –  to  powód  do  wdzięczności.  Czy  umiesz  dziękować?
Zapamiętaj  sobie  to  piękne  powiedzenie:  „Wdzięczność  jest  pieczęcią  miłości!”  –  Ten,  kto
naprawdę kocha, jest wdzięczny!

2. Dzisiaj poznamy kolejne powody do wdzięczności Panu Jezusowi.

Przeczytaj uważnie opowiadanie w katechizmie na str.162. Następnie odpowiedz ustnie na pytania:

• O co spierali się chłopcy? 
• Kogo wybrali na kapitana? 
• Dlaczego właśnie on został kapitanem? 
• Co chłopcy zrobili po meczu? Co postanowili? 

Wiemy z życia, że wiele osób chciałoby rządzić, kierować, dowodzić, ale wiemy również, że aby to
czynić  dobrze  –  trzeba  mieć  odpowiednie  predyspozycje:  cechy  i  umiejętności.  Nie  każdy  się
nadaje na przywódcę. Dobrze, aby grupa miała takiego lidera.

Kto jest takim przywódcą w klasie? W szkole? Na wsi? W mieście? W parafii?

Wiemy, że takim wątkowym przywódcą – przewodnikiem jest także Pan Jezus, który nazwał siebie
Dobrym Pasterzem.

Dlaczego? – Odpowiedź dasz sobie po przeczytaniu i analizie następującego fragmentu Ewangelii:
J 10,1-15 (ten tekst znajdziesz również w twoim podręczniku na str.163)

3.  Po uważnym przeczytaniu tego tekstu Ewangelii  –  zwróć uwagę na dwie kluczowe postaci:
Dobrego Pasterza oraz najemnika.

• Kim jest Dobry Pasterz? A kim jest najemnik? 
• Czym różni się postawa Dobrego Pasterza od postawy najemnika, gdy chodzi o troskę o

owczarnię? 
• Jak  zachowują  się  owce  względem  Dobrego  Pasterza,  a  jak  –  względem  najemnika?

Dlaczego? 

Kochani!  Chociaż Jezus opowiedział  tę historię używając postaci pasterza i  najemnika – to tak
naprawdę  mówił  nam  o  Sobie  (Dobrym  Pasterzu)  i  o  szatanie  i  jego  współpracownikach
(najemnik).



Pomyśl teraz, dlaczego warto iść za Jezusem jako Dobrym Pasterzem? Swoją odpowiedź umieść
poniżej  rysunku  przedstawiającego  Jezusa  –  Dobrego  Pasterza,  który  samodzielnie  wykonasz.
Zdjęcie rysunku i odpowiedzi prześlij:

piokot@pspdabrowka.onmicrosoft.com 

4. Czytając w katechizmie fragment "ZAPAMIĘTAJ" (str.164) – przypomnij sobie, co postanowił
sobie św. Dominik Savio w dniu swojej Pierwszej Komunii? Czy te postanowienia zrealizował? Do
czego doprowadziło go takie życie?

5.  Znajdż  i  przeczytaj  w  Piśmie  Świętym  PSALM nr 23.  Możesz  też  poszukać  w  internecie
piosenki: „Pan jest Pasterzem moim”.

Jako notatkę zapisz takie słowa:

Każda czwarta niedziela wielkanocna jest w Kościele obchodzona jako "Niedziela Dobrego
Pasterza" i rozpoczyna "Tydzień Modlitw o Powołania do służby Bożej w Kościele".


