
Religia Klasa III - 12.05.2020r. 

Temat:  Dar błogosławieństwa 

Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że 

błogosławieństwo Chrystusa umacnia człowieka. 

Modlitwa 

Na dzisiejszej katechezie dowiemy się, w jakich sytuacjach w 

naszym życiu udzielane jest błogosławieństwo. Poprośmy Ojca, 

abyśmy takie błogosławieństwo otrzymywali jak najczęściej. 

Na poprzedniej katechezie dowiedzieliśmy się, co oznacza 

błogosławieństwo i że Pan Jezus udzielał błogosławieństwa. 

– Kiedy i gdzie błogosławi nam dzisiaj Pan Jezus? (np. na 

zakończenie Mszy Świętej przez ręce kapłana) 

Ćwiczenie w podręczniku s. 167 

Uzupełnij tekst błogosławieństwa udzielanego przez kapłana na 

zakończenie Mszy Świętej. 

Wypowiadając słowa błogosławieństwa, kapłan czyni znak krzyża. 

Poprzez błogosławieństwo każdy wierny otrzymuje od Boga moc, 

dzięki której może głosić całemu światu o Bożej miłości. Bez 

błogosławieństwa nie jesteśmy w stanie wypełniać Jego 

poleceń i nie możemy realizować Jego woli w codziennym życiu. 

Błogosławieni łaską i świadomi daru błogosławieństwa 

przeżywamy nasze życie, naśladując Jezusa. Błogosławieństwo 

jest dla człowieka znakiem, że Bóg w swej dobroci przychodzi mu z 

pomocą. „Błogosławieństwo jest (...) spotkaniem Boga i człowieka; 

w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka 

przyzywają się nawzajem i łączą”       (KKK 2626). 

Nie tylko ksiądz może błogosławić. W życiu codziennym rodzice i 

nasi bliscy również mogą udzielać nam błogosławieństwa. 



Udzielane błogosławieństwo zawsze jest czynione znakiem krzyża 

(czyli w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego). Każde 

błogosławieństwo staje się skuteczne jedynie mocą Pana Boga. 

Ćwiczenie w podręczniku s. 168 

Napisz, w jakich sytuacjach w życiu codziennym udzielane jest 

błogosławieństwo. 

− przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu 

− przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu 

− podczas Pierwszej Komunii Świętej na początku Mszy Świętej 

dzieci proszą swoich rodziców 

o udzielenie im błogosławieństwa w tym ważnym dla nich dniu 

– Po co udzielane jest błogosławieństwo w sytuacjach, o 

których mowa? 

Błogosławić kogoś to prosić Pana Boga, aby opiekował się tą osobą 

i udzielił jej pomocy, to życzyć szczęścia drugiej osobie. Rodzice, 

dziadkowie i inni nasi bliscy chcą, abyśmy zawsze byli pod opieką 

Pana Boga, i dlatego udzielają nam błogosławieństwa. 

Podręcznik uzupełnijcie zdanie  na s. 166 - Błogosławieństwo 

to dar, jakim Pan Bóg obdarza człowieka. 

 Praca domowa s.168 

Napisz modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za dar 

błogosławieństwa. 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 


