
24.06.2020 r. Religia Kl. IV 

Temat: Z Jezusem moje życie jest piękniejsze. 

Modlitwa  

Ojcze nasz.... 

Co nam pomaga w drodze do Boga? (modlitwa i korzystanie z sakramentów świętych) 

Czym jest modlitwa? (rozmową z miłującym Bogiem) 

Kto dla nas jest wzorem człowieka głębokiej modlitwy? (błogosławiony Jan Paweł II) 

Co jest źródłem łaski Bożej? (sakramenty święte) 

Jakie znacie sakramenty święte. (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, 

kapłaństwo, małżeństwo) 

Z których sakramentów powinieneś korzystać regularnie? (pokuty i Eucharystii) 

 Kończy się rok szkolny. Spróbujmy dzisiejszą katechezę przeżyć jako refleksję nad naszą 

Z Jezusem Chrystusem jestem, przyjaźnią z Jezusem w całym roku szkolnym i zaprośmy Pana Jezusa 

na czas rozpoczynających się wakacji. 

Pan Jezus powiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6b)  

Powiedziałeś Panie: „Ja jestem” – byłeś obecny, Panie, przez cały rok szkolny (można zapytać uczniów 

w jakich sytuacjach Pan Jezus był obecny, ale my nie zauważaliśmy Twojej obecności, nie zawsze 

szliśmy za głosem Prawdy, uczciwości, sumienności, dobrze wykonywanych obowiązków. 

 Chcemy Cię przeprosić  

– za brak systematycznej nauki (przepraszamy Cię, Jezu),  

– za brak wypełniania obowiązków domowych,  

– za brak opieki nad rodzeństwem czy domowymi zwierzętami, 

 – za brak posłuszeństwa rodzicom i nauczycielom,  

– za niesystematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i Eucharystii, 

 – za brak dzielenia się z kolegą i koleżanką, 

 – za niebezpieczne zabawy,  

– za brak przeciwstawiania się złu. 

Bóg na wszystko wyznaczył czas. Czas na pracę, na odpoczynek. Jak mówi mędrzec Kohelet Pan Jezus 

jakby na potwierdzenie tych słów powiedział swoim uczniom: „(…) wypocznijcie nieco” (Mk 6, 31b). 

Każdy czas dany nam przez Boga musimy dobrze wykorzystać, by nie był to czas stracony. Dlatego 



cały rok szkolny jest przeznaczony na naukę, a wakacje na odpoczynek. Aby nauka i wypoczynek były 

owocne, powinniśmy zaprosić na nasze ścieżki życia Jezusa – Przyjaciela. Bo tylko z Nim i w Nim 

najlepiej wykorzystamy czas. Sam Jezus Chrystus mówi, że: „Kto przyjaciela znalazł – skarb znalazł”. 

Notatka  

Wklejamy lub wpisujemy dobre rady wakacyjne. 


