
24.06.2020 r. Religia Kl. V 

Temat:  Pan Jezus zaspokaja głód mojego serca. 

Modlitwa „Ojcze nasz…” 

Odczytanie z podręcznika ucznia historii Marka. 

  Marek razem z rodzicami wyjechał do dziadków na wieś pod Warszawą. Lubił te wyjazdy. 

Dziadkowie mieli dom z dużym ogrodem, w którym mógł szaleć do woli. Kiedy już się zmęczył, 

wieczorem siadał razem z pradziadkiem Władkiem i wsłuchiwał się w jego historie o tajemniczych dla 

Marka czasach wojny. Tym razem usłyszał: „Miałem 11 lat, kiedy wybuchło powstanie. Wiedziałem, 

że zagrożenie jest jeszcze większe niż w czasie tych dni okupacji, kiedy bombardowano Warszawę, 

kiedy Niemcy wywozili moich sąsiadów, którzy nigdy już do nas nie wrócili. Matka zadecydowała, że 

ukryjemy się w kanałach, tam będzie najbezpieczniej. Początkowo nawet mi się to podobało. Było jak 

zabawa w chowanego. Jednak z każdą godziną było coraz gorzej. W kanałach było bardzo brudno, 

wilgotno. Panował straszny odór. Wielokrotnie zmienialiśmy miejsce pobytu. Stopniowo 

wyczerpywały się zapasy wody i chleba. Trzeciego dnia nie mieliśmy już nic do jedzenia i picia. 

Widziałem strach w oczach mamy. Język przywarł mi niemal do podniebienia. Nie zapomnę chwili, 

kiedy przechodziliśmy pod kratką ściekową. Poczułem przez nią zapach świeżego pieczywa. Głód 

ścisnął mi i tak już skurczony żołądek. Pomyślałem, że za chwilę zemdleję. Chciałem wyjść z kanału, 

niezależnie od tego, co by miało się stać. Gdyby nie trzymająca mnie mama, z pewnością bym to 

zrobił. Szczęśliwie udało się nam przeżyć. Pamiętam, jak jadłem pierwszą kromkę chleba po wyjściu z 

kanałów. Omal się nie udławiłem. Od tamtej pory, choć minęło już tyle lat, szanuję każdy okruch tego 

Bożego daru”. Zanim Marek położył się spać, przypomniał sobie wszystkie niedojedzone i wyrzucone 

kanapki i było mu bardzo wstyd. 

           ks. Wojciech Sabik– 

Czyjego opowiadania słuchał Marek? – O czym opowiedział pradziadek? – Dlaczego w pewnym 

momencie pradziadek chciał wyjść z kanału? – Czego nauczyło pradziadka przeżycie tak wielkiego 

głodu? Dzisiaj także wielu ludzi, nie tylko gdzieś daleko w Afryce, ale także obok nas, doświadcza 

głodu, niedożywienia. Ta świadomość powinna uczyć nas tak jak Marka, szacunku do chleba, a także 

umiejętności dzielenia się z innymi.  

 Na dzisiejszej katechezie będziemy odkrywać, w jaki sposób Pan Jezus dostrzegał i przychodził 

z pomocą ludziom głodnym. 

Przeczytamy tekst Pisma Świętego, który mamy w podręczniku. 

. „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające 

pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu [sprawach]. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego 

uczniowie i rzekli: «Miejsce jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich! Niech idą do okolicznych 

osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!». Rzekli Mu: 

«Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?». On ich spytał: «Ile macie 

chlebów? Idźcie, zobaczcie!». Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby». Wtedy polecił im wszystkim 

usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po 

pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, 

połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli 



wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i [resztek] z ryb. A tych, którzy 

jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn” (Mk 6, 32-44).  

– Kto zgromadził się wokół Jezusa? (tłum) 

 – Jak wielu było ludzi? (5 tys.)  

– Z jaką myślą przychodzą do Jezusa Apostołowie? (żeby odprawić tłumy, by mogły się posilić) 

 – Co nakazuje Pan Jezus swoim uczniom? (wy dajcie im jeść)  

– Ile jedzenia mieli uczniowie? (5 chlebów i 2 ryby)  

– Co Pan Jezus zrobił z chlebem i rybą? (rozmnożył) 

 – W jaki sposób postępuje Pan Jezus? (spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby 

i dawał uczniom)  

– Ile ułomków chleba i ostatków z ryb zostało? (12 koszów). 

Notatka  

Pan Jezus rozmnożył chleb, aby nakarmić zgromadzonych wokół niego ludzi. On chce zaspokajać nie 

tylko taki głód, ale także głód, który jest w sercu człowieka. To pragnienie samego Pana Boga. Dlatego 

zostawia siebie w sakramencie Eucharystii i chce, byśmy karmili się chlebem żywym, którym jest On 

sam. 

Praca domowa  

• Wykonajcie zadanie 2 c i d z kart pracy.  


