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Kat. nr 42 - Jezus głosi Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym
Katechizm - str.143-145

1. Ostatnie dni i wydarzenia, które było nam dane przeżywać w liturgii Kościoła, przypomniały 
nam bardzo ważną rzecz: Bóg uczynił dla nas wszystko, abyśmy mogli kiedyś być w Niebie, w 
Królestwie Bożym; nawet posłał na świat swego Syna, który ofiarował za nas swoje życie na 
krzyżu i w ten sposób wysłużył nam zbawienie.

 

"Niebo", "zbawienie" - to zaproszenie, które Bóg w sposób zupełnie darmowy nam ofiarował, to 
dar, który człowiek może przyjąć i na ten dar odpowiedzieć z radością, ale również człowiek może 
ten dar zlekceważyć i odrzucić.

2. Przypomnij sobie zwłaszcza z katechez nr 40 i 41 - co już pamiętasz z nauczania Jezusa o 
Królestwie Bożym...:

• Kto jest założycielem Królestwa Bożego? 
• Kiedy objawi się pełnia królowania Bożego? 
• Co to jest PARUZJA? 
• Od kiedy mamy udział w Bożym Królestwie? 
• Do czego (do jakich biblijnych obrazów) przyrównywał Jezus Królestwo Boże? 
• W jaki sposób możesz uczestniczyć wraz z Jezusem w głoszeniu Królestwa Bożego? 

Odpowiedzi na te pytania - są powtórką z tych katechez, a jednocześnie wprowadzeniem do 
dzisiejszego rozważania, które rozpoczyna kolejny dział w naszym katechizmie pt.: BÓG 
NAUCZA PRZEZ JEZUSA.

3. Czy lubisz tęsknić? Za czym najczęściej tęsknisz? Czy tęsknota to coś radosnego czy smutnego, 
coś dobrego czy złego? 

Za czym tęskniły dzieci z opowiadani na str.143 - i jak ta tęsknota się wyrażała? Jak to się 
zakończyło?

Jak ci się wydaje - za czym ludzie przede wszystkim tęsknią?

4. Przeczytaj teraz uważnie słowa z Pisma Świętego: Mt 4,23-25 (w katechizmie na str.144)

Co czyni Jezus? Jakie słowa to potwierdzają?

Jakie znaki towarzyszą głoszeniu Dobrej Nowiny?

Pan Jezus wzywa do nawrócenia, pokuty i przypomina o tym, że Bóg już króluje w naszych 
sercach, jeśli tylko na Niego sie otworzymy. Całe życie Jezusa jest jedną wielką i najpiękniejszą 
Dobrą Nowiną o niepojętej miłości Boga do każdego człowieka. Powinniśmy robić wszystko, aby 
Ewangelia o Jezusie stała się dla nas Księgą życia.



Tak się składa, że najbliższa niedziela (trzecia niedziela wielkanocna) - jest Niedzielą Biblijną i 
rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niech i to stanie się dla ciebie impulsem, aby jeszcze mocniej 
zaprzyjaźnić się ze słowem Bożym zawartym w tej Księdze, aby żyć tym słowem Bożym do tego 
stopnia, aby być dla innych Księgą Pisma świętego. A jak to konkretnie czynić? - zastanów się!!!

5. Znajdź w katechizmie wyjaśnienie - czym są EWANGELIE - i odpowiedź umieć w miejscu 
notatki w zeszycie.

7. CHCĘ BYĆ PODOBNY DO JEZUSA I KAŻDEGO DNIA RADOŚNIE PRZYBLIŻAĆ 
INNYM KRÓLESTWO BOŻE - to wniosek z dzisiejszej katechezy i zadanie na twoje dalsze życie,
ale i treść notatki do zeszytu.

43 – POZNAJEMY KRÓLESTWO BOŻE W PRZYPOWIEŚCIACH PANA 

JEZUSA
Katechizm – str.146-148

1. Na ostatniej katechezie poznawaliśmy Jezusa, który przemawiał. O czym mówił i nauczał? Co
było najważniejszą treścią Jezusowego nauczania? Jakimi dwoma słowami określamy to nauczanie
Jezusa?

2. Dzisiaj zatrzymamy się na nauczaniu Pana Jezusa o Królestwie Bożym. Jezus ucząc o Królestwie
Bożym posługiwał się przypowieściami. A co to jest PRZYPOWIEŚĆ? Aby znaleźć odpowiedź na
to pytanie – zajrzyj do katechizmu na stronie 147. Następnie postaraj się swoimi słowami wyjaśnić
mamie, tacie lub rodzeństwu – co to jest „przypowieść”.

Pamiętaj, że Jezus kierował swoje nauczanie do ludzi prostych, niewykształconych, dlatego też
posługiwał się takim sposobem nauczania, aby mogli Go zrozumieć. Mówiąc o tajemniczej
rzeczywistości, jakim jest Królestwo Boże – aby je jak najbardziej im przybliżyć i zachęcić do
troski o to Królestwo – posługiwał się obrazami znanymi im z codziennego życia.  Metodą
nauczania były właśnie przypowieści.

Schemat nauczania Jezusa w przypowieściach jest następujący:

Królestwo Boże podobne jest do ……….. (i tutaj pojawia się jakiś obraz z codziennego życia).

3. W dzisiejszej pracy będzie ci potrzebne Pismo Święte Nowego Testamentu. Twoim zadaniem
będzie odnaleźć podane niżej przypowieści w tekstach ewangelicznych: ich uważne przeczytanie i
analiza.

Narysuj w zeszycie pod tematem tabelkę i uzupełnij

Przypowieść Rysunek



W kolumnie: „Przypowieść” proszę wpisać tytuł przypowieści oraz sigla biblijne tej przypowieści

W  kolumnie:  „Rysunek”  proszę  słowami  lub  rysunkiem  zilustrować  treść  każdej  z  tych
przypowieści. Zastanów się też, dlaczego Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boże do takiej właśnie
rzeczywistości? Następnie napisz krótko w tym miejscu tabelki, jaka cecha danej rzeczywistości
ilustruje jaką cechę Królestwa Bożego.

A oto lista tych przypowieści: tytuł i sigla biblijne, aby ten tekst odnaleźć

• Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4,30-32) 
• Przypowieść o skarbie (Mt 13,44-45) 
• Przypowieść o perle (Mt 13,45-46) 
• Przypowieść o zasiewie (Mk 4,26-29) 
• Przypowieść o sieci (Mt 13,47-50) 

4. zrób zdjęcie tabelki i wyślij

piokot@pspdabrowka.onmicrosoft.com 



5.  Znajdź  i  wysłuchaj  słowa  piosenki:  „Szukajcie  wpierw  Królestwa  Bożego”  –  Te  słowa
przypomną ci, że poszukiwanie Królestwa Bożego to zadanie na całe twoje życie.

Na koniec pomódl się słowami Modlitwy Pańskiej: OJCZE NASZ…


