
29.042020r. Klasa V 

Temat: Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa 

Cele katechetyczne –  

 • Odkrywanie i doświadczanie misji Jezusa przez Jego czyny oraz sakramenty święte. 

 • Obudzenie pragnienia bycia dobrym – zaangażowanym chrześcijaninem. 

Modlitwa 

Prośmy naszego Ojca w niebie o opiekę i moc do naśladowania Jezusa: „Ojcze nasz…” 

Przeczytajcie pewną historię 

 Na ławce w parku siedziały trzy kobiety. Obok nich bawiły się ich dzieci. Zaczęły opowiadać o nich, 

jakie to są zdolne. Pierwsza chwaliła się, że jej córka zostanie gimnastyczką, gdyż zdobywa wysokie 

miejsca w sporcie. Druga mówiła, że jej syn ciągle siedzi przed komputerem i na pewno zostanie 

informatykiem. Natomiast trzecia słuchała uważnie i milczała. Na drugiej ławce siedział samotny pan i 

przysłuchiwał się rozmowie. W pewnej chwili kobiety wstały zabrały siatki z zakupami i miały iść do 

domu. Do trzeciej kobiety podszedł syn i pomógł jej nieść zakupy. Wtedy pan, który przysłuchiwał się 

rozmowie, powiedział: Zobaczcie, drogie panie, tak bardzo chwaliłyście swoje dzieci, a tylko jedno 

przyszło pomóc swojej mamie, tej, która milczała. To jest najbardziej uzdolnione dziecko.  

  Bruno Ferrero, Historie piękne, Warszawa Wydawnictwo Salezjańskie  

Misja, czyli posłannictwo Jezusa, to wielkie zadanie, jakie miał On wypełnić na ziemi. O tym zadaniu 

możemy mówić na wiele różnych sposobów. Jak jednak odkryć te sposoby, jak poznać misję Pana 

Jezusa? Po co On w ogóle przyszedł na świat? Co chciał tu osiągnąć? Aby się o tym dowiedzieć, 

najlepiej zobaczyć, jak to wyjaśnił sam Jezus. 

Jako uczestnicy kapłańskiej misji Jezusa mamy składać Bogu duchowe ofiary. Są nimi nasze modlitwy, 

uczestnictwo w życiu sakramentalnym, dobre uczynki, nasza praca i nasze cierpienia. Wszystko, co 

dzieje się w naszym życiu, możemy złożyć Bogu w ofierze. Udział w prorockiej misji Jezusa uzdalnia i 

zobowiązuje każdego z nas do dawania świadectwa naszego chrześcijańskiego życia. Codziennym 

życiem mamy świadczyć, że wierzymy w Jezusa i że tylko On jest naszym Zbawicielem. Uczestnictwo 

w królewskiej misji Jezusa wyraża się w oddawaniu Jemu własnego serca. Sprawiamy w ten sposób, 

że Jezus zaczyna królować w naszym codziennym życiu i staje się dla nas wartością najważniejszą. 

Królewską misję wypełniamy także, służąc bliźnim, bo w taki sposób ukazujemy im Jezusa. W końcu 

także wykorzystując swoje talenty i pracę, mamy ubogacać świat, w którym żyjemy. 

Notatka do zeszytu 

Przez chrzest święty każdy człowiek zostaje włączony w potrójną misję Jezusa Chrystusa. Jest to misja 

kapłańska, prorocka i królewska. W ten sposób Chrystus zaprasza każdego ochrzczonego do 

współpracy w dziele przemiany i zbawienia świata. Codzienne życie chrześcijanina ma przyczyniać się 

do wzrostu Królestwa Niebieskiego na ziemi. 

 



Modlitwa 

 Na koniec dzisiejszej katechezy, słowami piosenki: „Błogosław, Panie, nas!”  

Ref.: Błogosław, Panie, nas, na pracę i znojny trud, Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał I wielbił 

świat – Alleluja!  

1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją. 

https://www.youtube.com/watch?v=pbHP8dzl76I 

https://www.youtube.com/watch?v=pbHP8dzl76I

