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Temat: Jezus uczy mnie zaufania. 

Modlitwa 

Pan jest pasterzem moim. 

Dlaczego możemy zaufać Panu Jezusowi?  

Otwórzcie zeszyty z notatką z poprzedniej katechezy, zwróćcie uwagę na cechy 

Dobrego Pasterza i postarajcie się odpowiedzieć, dlaczego możemy zaufać Panu 

Jezusowi? (bo nas kocha i zna, bo oddał za nas swoje życie) Posłuchajcie 

opowiadania o zaufaniu.  

 „Turysta dochodził już na szczyt, gdy nagle kamień osunął mu się spod nóg i 

mężczyzna zaczął spadać. Jakimś cudem zatrzymał się na skalnym występie. 

Nad nim była stroma ściana, na którą sam nie dałby rady się wspiąć, a pod nim 

przepaść, najeżona ostrymi skałkami. Jeden nierozważny ruch i czeka go śmierć. 

Leżał więc skulony, trzymając się kurczowo mizernego krzaczka wyrastającego 

z grani. Czekał na ratunek. Po kilku godzinach wysoko na szczycie ukazała się 

głowa jakiegoś człowieka. – Jestem ratownikiem górskim! – zawołał człowiek – 

zaraz ci pomogę. Turysta zobaczył, jak z góry spuszcza się lina i zawisa tuż nad 

jego głową. – Złap linę obiema rękami, a ja cię wciągnę! – krzyknął znowu 

ratownik. Turysta jednak bał się puścić krzaczka i schwytać linę. Co będzie, 

jeśli ratownik mnie upuści? – myślał. Sam nie potrafił się wydostać, ale bał się 

również zaufać drugiemu człowiekowi. Co powinienem zrobić?” 

Jednym ze sposobów zaufania Panu Jezusowi jest przystępowanie do 

sakramentu pokuty i pojednania. Znacie na pewno pięć warunków dobrej 

spowiedzi, przypomnijmy je sobie. Uczniowie wymieniają – możemy zapisać na 

tablicy lub przypiąć plansze magnesami na tablicy w różnej kolejności i 

poprosić uczniów, aby je uporządkowali według prawidłowej. Rachunek 

sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, 

zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Zastanówcie się, który z tych 

warunków mówi o naszym zaufaniu Panu Jezusowi? Chodzi nam o szczerą 

spowiedź, która jest wyznaniem Panu Jezusowi wszystkich naszych tajemnic, 

tak jak najlepszemu przyjacielowi. Jest to wyraz naszego zaufania. Jeżeli 

uczniowie nie wskażą sami, wówczas podkreślamy napis: „Szczera spowiedź” 

lub pod spód dajemy kolorową kartkę tak, aby stanowiła ramkę. Na zakończenie 



podkreślamy, że szczerość jest właśnie wyrazem naszego zaufania Panu 

Jezusowi, ponieważ jeżeli komuś ufamy, wówczas mówimy mu prawdę. 

Notatka 

Zaufać Panu Jezusowi to: ………………………………………………...….. 

………………………………………………...….. 

Praca domowa  

Przeczytaj fragment Ewangelii Mk 10, 17–22 i zastanów się, dlaczego 

młodzieniec odszedł od Pana Jezusa zasmucony i czym różnił się od apostołów? 

 


