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Temat: Poznajemy królestwo Boże w przypowieściach Pana 
Jezusa 

 

Cele katechetyczne –  Ukazanie królestwa Bożego w 

przypowieściach Jezusa. 
 
Podręcznik s.146-148 
Karta pracy s. 50- 51 
Modlitwa 
Modlitwa Panie Jezu, który przemawiasz do nas na kartach Pisma 
Świętego i uczysz nas, jak poznawać Twoje królestwo, daj nam 

Ducha Świętego, abyśmy umieli wypełniać Twoje wskazania: 
„Duchu Święty, który oświecasz…” 

 
 

Na ostatniej katechezie prosiłem, aby każdy przeczytał wskazane 
przypowieści: o ziarnku gorczycy, o skarbie, o perle, o zasiewie i o 

sieci. 

– Jaką piękną historię ostatnio słyszeliście albo oglądaliście? 
 – Co najbardziej podobało się wam w tych historiach?  

Jaki wniosek można z nich wyciągnąć? Czy te opowiadania miały 
jakiś morał, znaczenie? Jak można powiązać je z Waszym życiem? 

Wniosek. Każde opowiadanie kryje w sobie przesłanie, w 
barwny sposób mówi o konkretnym zachowaniu czy 

rzeczywistości. 
 

 Bohaterem ostatnich katechez jest sam Pan Jezus, który po 
wielu latach przygotowań, kiedy mieszkał z Józefem i Maryją w 

Nazarecie, wyszedł do ludzi i rozpoczął mówić im o nowej pięknej 
rzeczywistości. Tą rzeczywistością jest KRÓLESTWO BOŻE. Jezus 

chciał, aby wszyscy dobrze zrozumieli, czym ono jest. Wiedział 
bardzo dobrze, że Jego rodacy często używają specjalnej formy 

mówienia. Niby mówią, ale tak jakby niezrozumiale. Trzeba się 
dobrze zastanawiać, aby zrozumieć. Z drugiej jednak strony, ten 

sposób mówienia był skierowany do ludzi, którzy chcą naprawdę 
myśleć, którzy dociekają i szukają prawdy. Pan Jezus właśnie w 

ten sam sposób zaczął przemawiać – w przypowieściach. 
Przeczytaliście te przypowieści na moją prośbę, aby dziś na 

katechezie rozważyć je i wspólnie zobaczyć, o czym, bardzo 



ważnym nam mówią. W Ewangeliach Jezus, głosi nam Dobrą 

Nowinę, która opowiada o Bogu pełnym miłości i dobroci, 
czekającym na nas w swoim Królestwie. Przyjmijmy Księgę Życia i 

przeczytajcie, co mówi nam Jezus s. 147 

Notatka  do zeszytu 
Przypowieść to opowiadanie, w którym jest ukryty szczególny sens 

i znaczenie. Pan Jezus w przypowieściach opisał królestwo Boże i 
wskazał, jak je zdobyć. Królestwo Boże jest przede wszystkim 

królestwem miłości, sprawiedliwości, pokoju, prawdy oraz życia z 
Bogiem na wieki.  

Praca domowa 
Przeczytajcie przypowieść o zaczynie i uzupełnijcie ostatnie miejsce 
w tabeli w zadaniu 1 w kartach pracy.  
Sposoby przesyłania pacy na e-mail:grzegorz.warchul@wp.pl 


