
Religia Klasa III - 13.05.2020r. 

Temat:  Posłani przez Pana 

Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że Jezus daje nam 

siłę do dobrego postępowania. 

Modlitwa 

Na dzisiejszej katechezie dowiemy się, w jaki sposób dawać 

świadectwo swojej wiary. Poprośmy Pana Jezusa, aby nam w tym 

pomógł ,,Zdrowaś Maryjo". 

– Kiedy można udzielać błogosławieństwa? (w ważnych sytuacjach, 

przed wyjazdem, wycieczką, w codziennych sytuacjach naszego 

życia) 

– Kto może udzielać błogosławieństwa? (Jezus przez osobę kapłana, 

rodzice, dziadkowie) 

– Jak brzmi błogosławieństwo udzielane przez kapłana na 

zakończenie Mszy Świętej? (Niech was błogosławi Bóg 

Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty) 

Przeczytajcie fragment  Pisma Świętego: 

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie 

Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 

jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi 

słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata”        (Mt 28,16-20). 

Chrystus, odchodząc do nieba, zostawił Apostołom, ich następcom 

i nam bardzo ważną misję do spełnienia: Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody. 

O tym wydarzeniu dziś przypomina nam rozesłanie na zakończenie 

Mszy Świętej. 



Ćwiczenie w podręczniku s.170 

Uzupełnij tekst rozesłania wiernych. 

K.: (Idźcie) w pokoju (Chrystusa). 

W.: (Bogu) niech będą (dzięki). 

Ćwiczenie w podręczniku s. 170 

Podaj przykłady z życia codziennego mówiące o tym, w jaki sposób 

możemy w różnych sytuacjach przekazywać pokój. 

Praca – odrabianie pracy domowej, pomoc rodzicom. 

Modlitwa – uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej, udział w 

nabożeństwach (różańcowym, majowym). 

Dobre uczynki – odwiedzenie chorego kolegi, pomoc w nauce 

słabszemu koledze. 

 Dawanie świadectwa o Jezusie w dzisiejszym świecie nie jest 

takie łatwe, ale Jezus poprzez rozesłanie kończące Mszę Świętą 

daje nam siłę do odważnego wyznawania wiary. Mamy więc żyć w 

pokoju i w miłości do Pana Boga i drugiego człowieka. 

Praca domowa s. 191 

Wykonaj ulotkę reklamującą akcję: „Nie wstydzę się Jezusa”. 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 


