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Kl.4 – Kat. nr 52 – JEZUS UCZY MNIE POSŁUSZEŃSTWA

Katechizm – str.168

Wydaje mi się, że dzisiejsza katecheza porusza temat bardzo trudny dla niejednego człowieka, także
dla dziecka. A jest nim POSŁUSZEŃSTWO. O ile jeszcze potrafimy SŁUCHAĆ, co ktoś do nas 
mówi (chociaż i z tym bywają problemy, bo nie zawsze chcemy innych słuchać!) – to już BYĆ 
POSŁUSZNYM czyli WYPEŁNIĆ to, o co ktoś nas prosi – z tym jest nierzadko poważny problem.

A od posłuszeństwa tak wiele zależy – o czym sobie uświadomisz również podczas dzisiejszej 
katechezy.

• Rozpoczynając – odmów modlitwę ANIOŁ PAŃSKI… 

W słowach tej modlitwy również otrzymasz przykład posłuszeństwa Bogu. Które słowa na to 
wskazują?

• Kto – komu był posłusznym? Jak to się wyraziło w dalszym życiu TEJ osoby? 

 

Teraz odczytaj sobie w katechizmie o posłuszeństwie Pana Jezusa oraz o Jego nauczaniu na temat 
posłuszeństwa.

• Komu Jezus był posłuszny i jak to się przejawiało w Jego ziemskim życiu? 
• Czego Jezus uczy cię swoją postawą posłuszeństwa? 
• Jakie wydarzenia i jakie słowa Jezusa świadczą o Jego niezwykłym posłuszeństwie Woli 

Ojca? 

Odpowiedzi zapisz pod tematem katechezy jako notatkę

Pomyśl – odczytując słowa św. Jana Pawła II skierowane do dzieci (katechizm – szary pasek na 
dole str.169) – co jest źródłem posłuszeństwa? Z czego wynika to, że jeden potrafi słuchać i być 
posłusznym, a ktoś inny – nie?

Zapamiętaj sobie i przepisz jako notatkę poniższe słowa zapisane niebieską czcionką!

Tylko ten naprawdę potrafi słuchać, kto naprawdę kocha. Bez prawdziwej miłości – nie ma 
szczerego posłuszeństwa… Ten, kto kocha, potrafi usłyszeć czyjś głos, zanim jeszcze ten ktoś o
coś poprosi.

• Pomyśl, jak to jest z twoim posłuszeństwem ludziom (zwłaszcza rodzicom w domu i 
nauczycielom w szkole) oraz Bogu, gdy Jego głos słyszysz w swoim sercu? Może refleksja 
nad tym zachęci cię do większego posłuszeństwa oraz do przeproszenia za 
nieposłuszeństwo... 

Katecheza – Temat: Objawienia Maryi w Fatimie 

 Ponad sto lat temu, dokładanie 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trojgu pastuszkom:

Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. W chwili objawień mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. 



Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały 
miejsce na mały skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, 
znajdującym się 2,5 km od Fatimy.

Matka  Boża  objawiała  się  im  sześć  razy.  Trzynastego  dnia  każdego  miesiąca.  Ostatnie

objawienie miało miejsce dnia 13 października 1917 roku. 

Aby bliżej poznać historię objawień Matki Bożej w Fatimie obejrzyj film (film trwa 1:32:44) –

https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo

Do oglądania tego filmu możesz zaprosić swoich bliskich, tak aby wspólnie poznać historię tych 
objawień.

https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo

