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Temat: Pan Jezus jest moim Dobrym Pasterzem. 

 

Modlitwa 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i 

zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Była piękna, słoneczna pogoda. Chłopcy po skończonych lekcjach spotkali 

się na podwórku. Kacper przyniósł piłkę. Wszyscy z radością przywitali kolegę. 

Zaczęli kopać, podając piłkę jeden do drugiego. W końcu Michał krzyknął: 

„Zagrajmy mecz”. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Chłopcy podzielili 

się na dwie drużyny. W jednej drużynie chłopcy zaczęli się jednak spierać 

między sobą o to, kto będzie kapitanem. Tylko Piotrek i Marcin stali spokojnie 

obok. Kiedy spory się nie kończyły, Piotrek odezwał się do kolegów: „Przecież 

kapitan powinien najlepiej znać się na grze w piłkę. A najlepiej na piłce zna się 

Marcin i on z nas najlepiej gra, proponuję, aby on został kapitanem”. Chłopcy 

popatrzyli na Marcina. To była prawda. Wszyscy podziwiali go, jak potrafi celnie 

strzelać i sprytnie się kiwać. Poza tym był lubianym kolegą. Spory się uciszyły. 

Wszyscy przyjęli propozy50 Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga 
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kapitanem. Marcin wyznaczył wszystkim pozycje. Mecz się rozpoczął. Gra była 

pasjonująca. Drużyna Marcina wygrała. Na koniec wszyscy podziękowali 

Marcinowi za to, że dobrze poprowadził drużynę. Wojtek, który wcześniej 

bardzo chciał być kapitanem, na zakończenie powiedział do Marcina: 

„Następnym razem też wybierzemy cię na kapitana, ty się do tego nadajesz”. 

Wszyscy przytaknęli: „Tak, tak”. Zbliżał się wieczór. Zmęczeni i uśmiechnięci 

chłopcy wrócili do domu.  

ks. Jerzy Bartoszek  

Wiara i życie Kościoła „Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten 

jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 



owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje 

owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 

czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym 

nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Ja jestem 

dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, 

kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego 

wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest 

najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam 

owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. 

Życie moje oddaję za owce»” (J 10, 1–5.11–15). 

Notatka 

Wypiszcie cechy Dobrego Pasterza. 

Praca domowa  

Wklej do zeszytu lub narysuj obraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza+ karta 

pracy. 


