
 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… 

 

 

Temat: PRACA JEZUSA. 

 

Zaśpiewaj piosenkę „Gdy Pan Jezus był malutki” 

 Jezus, gdy był chłopcem, chętnie pomagał w pracach domowych. My także pomagamy naszym 

rodzicom i opiekunom.– W czym możemy pomóc mamie?– Co możemy zrobić, aby pomóc 

tacie? 

Opowiadanie Postanowienie Marka 

Po południu razem z Kasią lepiliśmy bałwana w moim ogródku. Bawiliśmy się doskonale. 

Toczenie ogromnych śnieżnych kul bardzo nam się podobało. Po chwili bałwan był prawie 

gotowy. Kasia nałożyła na jego głowę stare wiadro, a z kamyków zrobiliśmy guziki i oczy. – 

Marku, piękny jest ten nasz bałwan, ale czegoś mi tu brakuje – stwierdziła Kasia. – Już wiem! 

Przecież on nie ma nosa – zauważyłem. – Zaraz przyniosę marchewkę z lodówki i z niej 

zrobimy bałwani nos. Szybko pobiegłem do kuchni, sięgnąłem do lodówki i już wybiegałem z 

domu, gdy mama zawołała: 

Marku, przyjrzyj się podłodze, którą przed chwilą skończyłam zmywać. Spojrzałem na podłogę 

i ujrzałem na niej mnóstwo śladów wody i błota, które wniosłem, wbiegając do kuchni. 

Domyśliłem się, że trud i wysiłek, jaki mama włożyła w sprzątanie, poszedł na marne. 

Powiedziałem do mamy:– Przepraszam cię, mamo, że zniszczyłem twoją pracę. Zaniosę Kasi 

nos dla bałwana i zaraz wrócę, żeby to posprzątać. Tak zrobiłem. Gdy kończyłem ścierać 

podłogę, wiedziałem, ile wysiłku kosztuje codzienna praca mamy. Od tej pory postanowiłem 

bardziej szanować pracę innych. 

Jak spędzali czas wolny Kasia i Marek? 

W jakim celu Marek pobiegł do kuchni? 

 Na co mama zwróciła uwagę Markowi? 

 W jaki sposób Marek naprawił swój błąd? 

Jakie było postanowienie Marka? 

Jezus, kiedy był małym chłopcem, chętnie pomagał swoim rodzicom w codziennych zajęciach: 

św. Józefowi w jego warsztacie stolarskim i Maryi w pracach domowych. Kiedy Jezus dorósł 

wybrał sobie zawód. Tak jak św. Józef został cieślą i razem z nim pracował w warsztacie. Ale 



Jezus miał też inne zajęcia i obowiązki. Posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego, a dowiemy 

się, czym jeszcze czasach Jezusa, ludzie modlili się do Boga w budynkach, które nazywamy 

synagogami. W synagodze czytano słowo Boże i wyjaśniano je. Ewangelia, którą głosił Jezus, 

to dobra nowina o tym, że Bóg Ojciec kocha wszystkich ludzi. 

 

 Czytanie Pisma Świętego 

:„(...)obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o 

królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła 

się (...). Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite 

choroby i dolegliwości (...), a On ich uzdrawiał”. 

 Czym jeszcze zajmował się Jezus, kiedy chodził po ziemi? 

Dobry Jezus bardzo kochał wszystkich, dlatego zawsze im pomagał. Nauczał o Bogu Ojcu i 

leczył tych, którzy byli chorzy. Był więc także nauczycielem i lekarzem 

Każdy człowiek, kiedy dorasta, wybiera sobie zawód, jaki chce wykonywać. Pracuje, aby 

tworzyć, robić coś dobrego dla siebie i innych. – Co stałoby się, gdyby ludzie przestali 

pracować?– Jaki zawód chcielibyście wykonywać, gdy dorośniecie?– Dlaczego okazujemy 

szacunek ludziom, którzy pracują? 

Rymowanka 

Jezus w pracy swej się trudził, wciąż nauczał, leczył ludzi. 

 

Z Panem Bogiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… 

 

Temat: SPRAWIAM RADOŚĆ LUDZIOM I JEZUSOWI 

W czasie chrztu św. Jezus przyłączył nas do siebie. Od tego momentu jesteśmy Jego uczniami. 

Jezus pragnie, abyśmy kochali Boga i innych, tak jak On nas kocha. Możemy okazać miłość 

drugiemu człowiekowi, kiedy mu pomagamy. Nasza pomoc sprawia radość innym, ale i my, 

kiedy pomagamy innym, odczuwamy radość.  

Nauka przykazania miłości 

Przykazanie miłości nazywane jest najważniejszym przykazaniem, ponieważ uczy nas, jak 

kochać Boga i innych ludzi. 

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGOZ CAŁEGO SERCA SWEGO, (...)ZE 

WSZYSTKICH SIŁ SWOICH, A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO. Kochać 

Boga z całego serca oznacza zawsze o Nim pamiętać, często z Nim rozmawiać na modlitwie. 

Z radością słuchać Jego słów i wypełniać je. Kochać Boga ze wszystkich sił oznacza, że 

powinniśmy kochać Boga najmocniej jak umiemy. Nawet gdy jesteśmy zmęczeni, staramy się 

Mu służyć i oddawać cześć.  

Rymowanka: Gdy się modlę i pomagam, Jezusowi radość sprawiam. 

 

Z Panem Bogiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… 

 

Temat: Spotykam się z Jezusem w mojej parafii. 

Czym jest parafia i co to oznacza, kiedy mówimy, że „kościół jest kościołem parafialnym”? 

Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w 

szczególny sposób opiekowali się nimi. 

Wiersz  „Lubię chodzić do kościoła”  

Lubię chodzić do kościoła 

 Bo w nim jest tak pięknie 

Każdy przyjdzie, to się żegna  

I zaraz uklęknie 

 W tym kościele świateł wiele  

I grają organy, 

 bo tu mieszka Nasz Przyjaciel, Jezus ukochany. 

Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, 

do której należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz 

proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to 

zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni. Wszyscy ludzie oraz dzieci, którzy 

kochają Jezusa przychodzą w każdą niedzielę do kościoła na uroczyste spotkanie, które 

nazywamy Mszą Świętą. 

W czasie Mszy Świętej modlę się razem z ludźmi do dobrego Boga, głoszę słowo Boże, 

udzielam Komunii Świętej, chrztu, spowiedzi. Sam Jezus posługuje się mną w dokonywaniu 

tego wszystkiego 

  

Rymowanka: Chociaż lat niewiele mam, to parafię swoją znam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat :W wakacje spotykam się z Jezusem. 

Wakacje to czas odpoczynku, zabaw, zwiedzania ciekawych miejsc. Nie możemy jednak 

zapominać o Jezusie. 

Przez cały rok szkolny spotykaliśmy się razem i mówiliśmy o Jezusie. On był z nami, mówił 

do nas. Zastanówmy się, gdzie możemy Go spotkać w czasie wakacji? Z Jezusem możemy się 

spotykać wszędzie: w górach, w lesie, na łące, w parku, nad wodą. Dobry Jezus chce, abyśmy 

byli szczęśliwi. Pragnie, abyśmy się cieszyli słońcem, ciepłą wodą, śpiewem ptaków, kwiatami 

na łące i drzewami w lesie. Lecz Jezus chce się spotkać z każdym dzieckiem nie tylko w tych 

miejscach. Jest też jedno miejsce bardzo szczególne, wyjątkowe. To świątynia. On czeka na 

spotkanie z nami i cieszy się, gdy z Nim rozmawiamy, gdy Mu dziękujemy, gdy okazujemy 

swą miłość, wyrażając ją podczas Mszy Świętej.  

Zaczynają się wakacje. Gdziekolwiek będziemy odpoczywać z mamą, tatą i rodzeństwem, nie 

zapominajmy, że każdej niedzieli czeka na nas dobry Jezus i dziękujmy Mu za nasz 

odpoczynek. 

 Rymowanka: Choć wakacji nadszedł czas, Jezus zawsze czeka nas. 

 

 


