
01.04.2020  kl. V religia  

Temat: W Jezusie Bóg objawia miłość ku ludziom 

Z pewnością każdy z Was przeżywał oczekiwanie na kogoś ważnego, może to był ktoś z rodziny albo 

ktoś, kogo bardzo lubicie, kolega lub koleżanka. Czekanie wydaje się nieraz bardzo trudne. 

Zastanówmy się więc wspólnie, czym jest „oczekiwanie”, jakie myśli i uczucia towarzyszą każdemu z 

nas podczas oczekiwania?  

Przeczytajcie  opowiadania o ludziach, którzy na coś czekają, i spróbujcie uzupełnić w kartach pracy 

zadanie 1 str. 39, wpisując, z jakimi uczuciami i emocjami wiąże się oczekiwanie:  

1. Czekanie na powrót bliskiej osoby To były najwspanialsze wakacje w moim życiu. Mój tato, który 

pracuje za granicą, przyjechał na dwa miesiące. Wspólnie jeździliśmy nad jezioro, w tym roku nauczył 

mnie pływać. Wczoraj razem z mamą i rodzeństwem pożegnaliśmy go na lotnisku. Zobaczymy się 

znowu za pół roku. Bardzo mi brakuje taty, tęsknię za nim, czekam z niecierpliwością, kiedy przyjedzie.  

2. Czekanie na wyniki badań lekarskich Moja babcia tydzień temu miała bardzo poważną operację. 

Wszyscy w rodzinie modliliśmy się o jej szczęśliwy przebieg. Lekarze nie mogą jeszcze powiedzieć o 

stanie zdrowia babci i czy operacja się udała. Czekamy na wyniki.  

3. Czekanie na zaproszonych gości Dziś są moje dziesiąte urodziny. Zaprosiłam na wieczór swoje 

najlepsze przyjaciółki i kolegów z klasy. Już nie mogę doczekać się gości. Tato zrobił zakupy, siostra 

pomogła mi posprzątać cały dom, brat wybrał odpowiednią muzykę, a mama upiekła ogromny tort. 

Ciekawe, jakie prezenty dostanę?  

4. Czuwanie Na ferie zimowe wyjechałam na obóz harcerski. Najciekawszą przygodą była nocna 

warta, podczas której pod nasz obóz podchodzili harcerze z innej drużyny. Stałam na warcie od 1.00 

do 3.00. Bardzo chciało mi się spać, a tutaj potrzebna była czujność, skupienie i dobra obserwacja. 

Udało mi się – na mojej warcie nikt nie wtargnął do obozu. Byłam bardzo dumna.  

ks. Artur Drozd 

Na wiele rzeczy i osób możemy czekać: rodzice na narodziny dziecka, każdy z nas na kogoś bliskiego, 

kolegę, na dzień swoich urodzin, zaproszonych gości, na jakieś ważne wydarzenie albo na ważną dla 

nas osobę. Czas tego oczekiwania wiąże się z różnymi uczuciami, jak przed chwilą pokazaliśmy – 

począwszy od tęsknoty, na przykład za kimś bliskim, mając nadzieję na czyjś powrót; radości, 

podekscytowania, a nawet zniecierpliwienia, przez pewne skupienie, czuwanie, modlitwę, aż po 

niepewność, a czasem lęk, gdy oczekiwanie wiąże się z trudną sytuacją. Takie oczekiwanie 

towarzyszyło wszystkim ludziom, którzy przez wieki czekali na obiecanego Mesjasza. Pan Bóg już w 

raju obiecał ludziom, że kiedyś pośle Zbawiciela, by przyniósł światu radość. I był taki czas, kiedy 

ludzie nie znali Pana Jezusa. Wszyscy prorocy w Starym Testamencie zapowiadali Jego przyjście. Przez 

wiele tysięcy lat ludzie tęsknili i czekali. Pan Bóg w końcu odpowiedział na tę tęsknotę ludzi i posłał 

swojego Syna na ziemię, dając tym samym największy dowód swojej miłości do ludzi. Zastanówmy się 

dzisiaj, w jaki sposób posłanie Jezusa jest wyrazem wielkiej miłości Boga do nas i jak powinniśmy się 

zachować. 



SYMBOL WYJAŚNIENIE ADWENT HISTORYCZNY Oczekiwanie ludzi na przyjście Mesjasza, 

zapowiadanego przez proroków, dokonało się już w dziejach świata. Teraz jest ponawiane w 

Adwencie liturgicznym, jako oczekiwanie na Boże Narodzenie. 

ADWENT ESCHATOLOGICZNY Oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów, jakie 

ma się dokonać podczas Paruzji. 

ADWENT OSOBISTY Codzienne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela do naszych serc. 

Panie Jezu, dziękujemy Ci za miłość, jaką pragniesz nas obdarzać każdego dnia, za to, że każdego dnia 

pragniesz przychodzić do naszego serca, naszych rodzin. Chcemy wyrazić teraz pragnienie, byś 

przyszedł i był przy nas na zawsze (tekst w podręczniku).  

Przyjdź, Panie Jezu, do naszych rodzin i domów. (Przyjdź, Panie Jezu) Przyjdź, Panie Jezu, do naszej 

szkoły i klasy. Przyjdź do ludzi starszych, chorych i samotnych. Przyjdź do tych, którzy są głodni i nie 

mają własnego domu. Przyjdź do wszystkich, którzy Cię potrzebują. Przyjdź, Panie, do naszych serc. W 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Amen) 

Szczęść Boże 


