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Drogie Dzieci!

Po wakacyjnym wypoczynku wróciłyście radosne i wypoczęte do 
Waszych szkolnych zajęć, do Waszych koleżanek i kolegów. W pierwszej 
klasie, podczas licznych katechez poznawałyście Boga, który jest Waszym 
Ojcem i który bardzo Was kocha. Uczyłyście się, w jaki sposób można 
z Nim rozmawiać, w jaki sposób Go słuchać oraz że miejscem, gdzie za-
wsze można Go spotkać, jest kościół. Przez cały ubiegły rok odkrywały-
ście bardzo ważną prawdę: że jesteście ukochanymi dziećmi Pana Boga. 

Druga klasa to czas kolejnych spotkań z Panem Jezusem i głębsze-
go poznawania, kim jest Pan Bóg. Dlatego dziś oddaję w Wasze ręce 
kolejny podręcznik, który ma Wam pomóc jeszcze bardziej poznać 
Boga Ojca i bliżej zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem. To wszystko, co 
Pan Bóg kiedyś obiecał, to z miłości do każdego z nas wypełnił, gdy 
posłał na świat swojego Syna, Jezusa. Pan Jezus to Syn Boży, nasz je-
dyny Zbawiciel i najlepszy Przyjaciel. Ufam, że przez różnorodne formy 
pracy zawarte w podręczniku, będziecie mogły z prawdziwą radością 
rozpocząć kolejne dni przygody w poznawaniu dobrego Boga i Jego 
wielkiej miłości, jaką codziennie obdarza każdego i każdą z Was. Życzę 
Wam, abyście otwierając kolejne kartki tego podręcznika, coraz bar-
dziej przybliżały się do Pana Jezusa: kochały Go, czuły się przez Niego 
kochane i stale wzrastały w wierze w Niego.

Polecam Was, Drogie Dzieci, Waszych Rodziców, Opiekunów i Kate-
chetów, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i opiece Waszych Aniołów 
Stróżów. Na kolejny rok nauki udzielam Wam z serca Bożego błogo-
sławieństwa.

+ Andrzej Czaja
biskup opolski

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r.
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Bóg z miłości do człowieka 

wypełnia obietnicę w Jezusie 

– zapamiętaj

– narysuj, wykonaj

– pokoloruj

– do wycięcia z dodatku na końcu podręcznika

– piosenka do wspólnego śpiewania

– modlitwa 
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Bóg z miłości do człowieka 

wypełnia obietnicę w Jezusie 
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Nasze wakacyjne spotkanie 
z Bogiem

Chcę Pana Jezusa bardziej poznać, abym Go więcej 
kochał i więcej szedł w Jego ślady. (św. Ignacy)

Skończyły się już wakacje, zapewne długo będziemy o nich 
pamiętać. Ale teraz musimy wrócić do naszych szkolnych zajęć, 
aby poznać wiele ciekawych wydarzeń z życia Pana Jezusa, Jego 
matki oraz świętych. Poznamy też wiele wydarzeń, o których 
mówi nam Pismo Święte. Dzięki tegorocznej katechezie będziemy 
się starali bardziej kochać Pana Jezusa i upodobnić się do Niego. 
Aby to się stało, musimy Go bardziej poznać.

1

Zadanie
Obok obrazka przyklej swoje zdjęcie, ponieważ to właśnie Ty 
jesteś dzieckiem, które chce poznawać Pana Jezusa.
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1
Uzupełnij zdanie słowami: „Jezusa”, „Jezus”

Każdy z nas w swoim życiu ma być jak słonecznik wpatrzony 
w piękno Pana Jezusa, który jest naszym słońcem. W miejsce 
kropek wpisz: w słońcu słowo Jezus, w słoneczniku twoje imię.

Jestem szczęśliwy(a), że żyję pośród was, ale ja ko-
cham ………..……....…… . On jest moim życiem. Śledzę 
jego drogę. Kocham Go tak bardzo, że wydaje mi się, 
iż trochę upodobniłem(łam) się do Niego. Cóż chcecie? 
…………………...... jest moim życiem, a ja żyję dla Niego.

Zadanie

Zadanie

Piosenka
Pan Bóg ma uśmiech jak słońce, co na kolorach gra.
A dziecko Go kochające w oczach światełka ma.
 Światełka, światełka, jesteśmy Boże światełka. (2x)
 Nie zgasną, choć idzie noc.
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Bóg mówi do nas 
w Piśmie Świętym

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś 
Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych 
dniach przemówił do nas przez Syna. (Hbr 1, 1–2)

Pismo św. to zbiór ksiąg podzielony na dwie części: STARY 
TESTAMENT i NOWY TESTAMENT. Stary Testament zawiera 46 ksiąg, 
napisanych przez wielu autorów. Każdy z nich pisał pod natchnieniem 
Ducha Świętego to, o czym Bóg pragnął nas pouczyć. Nowy 
Testament zawiera 27 ksiąg, które mówią nam o życiu Pana Jezusa. 
Autorami Nowego Testamentu są apostołowie i ich uczniowie, którzy 
spisali to, co usłyszeli od Pana Jezusa i to, czego byli świadkami. 
Najważniejsi autorzy Nowego Testamentu, którzy napisali Ewangelie 
to: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan. 

2

Zadanie
Wklej prawidłowe nazwy.
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Popraw na kolorowo napis, odczytaj całość.

Stary Testament mówi nam 
o działaniu Boga dla dobra ludzi 
od początków świata do narodze-
nia Pana Jezusa.

Nowy Testament ukazuje nam ży-
cie Jezusa, Jego nauczanie, cuda, 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
oraz początki wspólnoty Kościoła.

2

Zadanie

Co to jest Pismo Święte? 
Pismo Święte to zbór ksiąg napisanych pod natchnieniem 
Ducha Świętego.

Kto jest autorem Ewangelii?
Autorami Ewangelii są: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, 
św. Jan.

Pytanie
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2

Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha, 
niechaj słucha, co Bóg mówi mu do ucha.
Po to Pan Bóg dał każdemu uszy, 
aby przez nie dotrzeć mógł do duszy.

Piosenka

Wykreśl imiona czterech Ewangelistów i odczytaj. Zapisz hasło 
które utworzą pozostałe litery.

M K S I Ę G A

Ł A B O J A N

U G T A D L A

K L U E D Z I

A T O P U I S

S M O Ś W S

Z M A R E K Z

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie
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Kim jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest duchem nieskończenie doskonałym, któ-
ry stworzył niebo i ziemię. Pan Bóg ma doskonały umysł 
i wolę, lecz nie ma ciała. Pan Bóg jest wieczny, wszędzie 
obecny, wszechmogący, sprawiedliwy i miłosierny.

Pan Bóg jest duchem, dlatego Go nie widzimy. Bóg 
jest jeden w trzech osobach: BÓG OJCIEC, SYN BOŻY 
i DUCH ŚWIĘTY. Jednego Boga w trzech osobach nazy-
wamy TRÓJCĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ.

3

Wklej prawidłowe symbole Trójcy Przenajświętszej.
Zadanie
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3
Zadanie

Odczytaj napis i postaraj się o tym pamiętać.

Pan Bóg 

zawsze nas     zawsze nas 

i bardzo mocno każdego z nas   

świat, umacnia, nas zbawił, pociesza, 
oświeca, stworzył, uświęca

Bóg Ojciec ...............................................................

..................................................................................

Syn Boży .................................................................

..................................................................................

Duch Święty ...........................................................,

 ................……………………….....……………………… i nas 

...…………………………………….......................................

Uzupełnij zdanie. (wykorzystaj wyrazy pomocnicze z tabelki)
Zadanie
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Kim jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel 
nieba i ziemi.

Ile jest osób boskich?
Są trzy osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Jak nazywamy jednego Boga w trzech osobach?
Jednego Boga w trzech osobach nazywamy Trójcą Przenaj-
świętszą.

Pytanie

3

wieczny wszystko może

nieskończenie doskonały przebacza nam popełnione zło

miłosierny był kiedyś, jest teraz i będzie zawsze

wszechmogący jest w Nim wszystko to, co najlepsze

sprawiedliwy oddaje każdemu to, co mu się należy

Połącz określenia Boga z ich wyjaśnieniem.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen. 

Zadanie

Modlitwa
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Bóg z miłości daje nam świat

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Rdz 1,1)

Bóg stwarzając piękny świat chciał, aby człowiek był szczęśliwy. 
Jakie były dzieła stworzone przez Boga? (rozwiąż rebus i napisz 
odpowiedź)

Wszystko, co Bóg uczynił, było ………………………………………………

Na samym początku, nie było nieba, nie 
było ziemi, nie było słońca, nie było nic. 

Ale wtedy był Bóg – bo Bóg jest zawsze. 
Nie ma początku ani końca. 

Bóg nie chciał być sam, dlatego po-
stanowił stworzyć świat i człowieka. 
Pierwszego dnia Bóg stworzył świa-

tłość i ciemność, drugiego wodę, trze-
ciego dnia Bóg dał światu rośliny, kolejne-

go gwiazdy, księżyc i słońce. W piątym dniu 
Bóg rzekł: „Niechaj się zaroją wody od roju istot 

żywych, a ptactwo niechaj lata...” Szóstego dnia Bóg rzekł: „Niechaj 
ziemia wyda różnego rodzaju zwierzęta: sarenki, dziki, lisy, zebry, słonie 
i żyrafy, krokodyle i jaszczurki, małpy, lemury i wiele, wiele innych… 
I widział Bóg, że były dobre”. Na końcu stworzył Bóg człowieka.

4

Zadanie

M

+ B +
KIN
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Pamiętamy, że Bóg stwarzał świat przez 6 dni, przyporządkuj 
odpowiednie obrazki dniom stworzenia, a następnie pokoloruj je.

4

Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty. Popatrz na góry i ciem-
ny las. Z każdej wędrówki wrócisz bogaty. I nową treścią wy-
pełnisz swój czas. Bo cały świat jest pełen śladów Boga i każda 
rzecz zawiera jego myśl. Wspaniały szczyt, błotnista wiejska 
droga. To Jego znak, który zostawił ci.

Dlaczego Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył świat z miłości do człowieka.

Pytanie

Zadanie

Piosenka

1 2

3 4

5 6



Katecheza

18

5
Stworzenie aniołów

Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, 
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (Dn 3, 58)

Oprócz świata widzialnego stworzył Bóg świat niewidzialny, to zna-
czy taki, którego my nie widzimy. W tym świecie stworzył aniołów. 
Aniołowie są duchami, to znaczy są osobami, które nie mają ciała, ale 
mają rozum i wolną wolę. Aniołowie są sługami Boga i wypełniają Jego 
rozkazy. Jednak na początku stała się rzecz straszna. Część aniołów 
zbuntowała się przeciw Panu Bogu. Na czele zbuntowanych aniołów 
stanął Lucyfer. Wielki i piękny anioł, którego imię oznacza „niosący 
światło”. Zawołał „nie będę służył”. Zbuntowani aniołowie zostali 
strąceni z nieba do piekła. Nazywamy ich szatanami albo diabłami.
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5
Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?

W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

Kim są Aniołowie?
Aniołowie to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, 
ale nie mają ciała.

Czy wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu?
Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu. 
Niewiernych aniołów nazywamy szatanami albo złymi du-
chami.

Pytanie

Modlitwa do Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce; a przeciw 
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich 
zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Modlitwa

Zadanie

Każdy z nas ma swo-
jego anioła opieku-
na, który nas strzeże 
przed złem – to nasz 
ANIOŁ STRÓŻ. 
(Wklej brakujący 
element w obrazie 
przedstawiającym 
anioła stróża)
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5
Zadanie

Na czele aniołów wiernych Panu Bogu stanął Michał Archanioł. 
Aby dowiedzieć się, co oznacza Jego imię, musisz rozwiązać szyfr.

► β ☼ ♣ ♥ Ω µ ╬
G K Ż Ó A B J T

β ╬ ♣ ☼ µ ♥ β Ω ♣ ►

Imię Michał oznacza: ………………………………………………………………
………………………………………………………….
Pokoloruj obrazek przedstawiający Michała Archanioła.
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Stworzenie człowieka

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na ob-
raz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
(Rdz 1, 27)

Bóg stworzył pierwszych ludzi: Adama i Ewę. Człowiek, tak jak 
inne stworzenia na ziemi, otrzymał ciało. Oprócz ciała otrzymał od 
Boga duszę, która jest niewidzialna. Kiedy następuje śmierć, umie-
ra tylko ciało. Dusza zaś wraca do Pana Boga. Człowiek jest więc 
stworzeniem, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną. Ponieważ 
człowiek jest umiłowany przez Boga, otrzymał od Niego jeszcze inne 
dary: rozum i wolną wolę. Bóg ofiarował człowiekowi także cząstkę 
swojego życia, czyli życie nadprzyrodzone. Dzięki temu darowi jeste-
śmy dziećmi Bożymi. Ten dar nazywamy również łaską uświęcającą. 

6

Zadanie
Pokoloruj 
obrazek.
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Oblicz działania, a wyniki uporządkuj rosnąco. Sylaby czytane 
w takiej kolejności odpowiedzą na pytanie: Jaki niezwykły dar 
ofiarował Bóg człowiekowi?

Niezwykły dar, który Bóg ofiarował człowiekowi, to 

……..…. ……..…. ……..…. ……..…. ……..…. ……..…. ……..…. 

czyli ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA.

6
Kim jest człowiek?

Człowiek to stworzenie rozumne, posiadające ciało i duszę 
nieśmiertelną.

Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, 
kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Jakie dary Bóg ofiarował człowiekowi?
Bóg ofiarował człowiekowi życie nadprzyrodzone, rozum 
i wolną wolę.

Pytanie

Zadanie

25+5
ne

4-2
ży

3+2
cie

10+2-4
nad

30-2
dzo

20+3
ro

20-10
przy
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6
Człowiek otrzymał od Boga jeszcze inne dary. Aby dowiedzieć się 
jakie, musisz rozwiązać rebusy literkowe. (wykreśl co 2 literkę)

Bóg chce, aby człowiek osiągnął życie wieczne. Zanim to nastąpi 
musi jednak w swoim ziemskim życiu: (popraw kolorowym pi-
sakiem niewidoczne literki, a następnie głośno odczytaj zdanie)

RYONZHUFM 
……………………………………….........

WEORLKNEĄ WKOHLDĘ 

……....…...............… ……..............……….

Pana Boga 

Zadanie

Zadanie

Piosenka
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem 
i cieszy się każdym moim gestem.
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. 
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Grzech pierworodny

Wąż mnie zwiódł i zjadłam. (Rdz 3, 13)

Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju, gdzie byli bardzo szczęśliwi. 
Bóg jednak chciał, aby przez swoje posłuszeństwo okazali mu swoją 
wdzięczność. Dlatego zakazał im spożywać owoc z jednego drzewa, 
które rosło w środku raju.

Ale szatan zazdrościł ludziom szczęścia. Przybrał postać węża i na-
mówił Ewę do nieposłuszeństwa Bogu, czyli do popełnienia GRZE-
CHU. Ewa posłuchała szatana, zerwała owoc z drzewa zakazanego 
i zjadła. Następnie dała Adamowi i on także zjadł. Ewa i Adam nie 
posłuchali Boga, posłuchali szatana.

Znajdź na obrazku jedną bardzo ważną różnicę i dorysuj ją. 
Zadanie

7
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7

Zadanie

Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewę?
Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju, który nazywamy 
także ogrodem Eden.

Co to jest grzech? 
Grzech to nieposłuszeństwo Bogu.

Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice? 
Grzech, który popełnili pierwsi rodzice nazywa się grzechem 
pierworodnym i grzech ten przechodzi na wszystkich ludzi.

Pytanie

Z którego drzewa Bóg nie pozwolił Adamowi i Ewie spożywać 
owoców? Posługując się kodem, spróbuj odnaleźć nazwę tego 
niezwykłego drzewa.

A B C

D E I

Ł N O

P R

W Y

Ż Z

D

D

P
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Modlitwa

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

Wklej w prawidłowej kolejności historię życia Adama i Ewy 
w raju.

7
Zadanie

1

3

2

4
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Matka Boża wzywa nas 
do modlitwy różańcowej

Nie ma w życiu problemu, którego by nie można roz-
wiązać za pomocą różańca. (s. Łucja z Fatimy)

Modlitwa różańcowa składa się z 4 części: 
radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej, 
każda z tych części liczy …………………… tajemnic. 

Różaniec to modlitwa, podczas której mamy sobie przypominać 
i rozważać sceny z życia Jezusa i Maryi. Część pierwsza modlitwy ró-
żańcowej to część RADOSNA, w której 5 kolejnych tajemnic przybliża 
nam radosne chwile w życiu Jezusa i Maryi. Druga część różańca to 
tajemnice ŚWIATŁA, gdzie 5 kolejnych tajemnic objawia nam, kim jest 
Jezus. Trzecia część różańca to część BOLESNA, a 5 tajemnic ukazuje 
nam cierpienie i ból, który musiał przeżywać Pan Jezus i Jego matka. 
Czwarta część różańca to część CHWALEBNA, w której 5 tajemnic 
wskazuje na niebo, cel naszej ziemskiej wędrówki.

8

Zadanie
Uzupełnij zdanie. (wykorzystaj cyfry podane w tabelce)

10 15 4 5 8
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Uzupełnij zdanie. (wykorzystaj imiona z tabelki)

Pokoloruj Różaniec na niebiesko, a miejsca „O mój Jezu” – na 
czerwono.

Matka Boża w Fatimie objawiła się dzieciom:

…………………………………………….,

…………………………………… i ………………………………..... .

Zadanie

Zadanie

Jacek, Marysia, Franciszek, Ania, Łucja, 
Piotr, Bernadeta, Hiacynta

8

O mój Jezu...

O mój Jezu...
O mój Jezu...

O mój Jezu...

O mój Jezu...
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8
Zadanie

Matka Boża w Fatimie prosiła dzieci, aby codziennie odmawiały 
modlitwę różańcową. (wklej brakujące części obrazka)

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

Ave, Ave, Ave Maryja! /x2

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miło-
sierdzia.

Piosenka

Modlitwa
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Skutki grzechu pierworodnego –
Boża obietnica

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewia-
stę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. (Rdz 3, 15)

Adam i Ewa nie posłuchali Pana Boga, ulegli podszeptom szatana. 
Znacznie oddalili się od Boga. Przez ten grzech Adam i Ewa utracili 
łaskę uświęcającą. Odtąd wszyscy ludzie przychodzą na świat z grze-
chem pierworodnym.

Pan Bóg dał jednak obietnicę, że ześle na ziemię swego Syna, któ-
ry stanie się człowiekiem. Tym obiecanym Synem jest Pan Jezus, na 
którego przyjście ludzie czekali wiele tysięcy lat. Wśród wszystkich 
ludzi tylko Matka Boża była wolna od grzechu pierworodnego, dla-
tego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą.

9
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9
Kogo Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi?

Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię swego Syna dla zbawie-
nia ludzi.

Kto był wolny od grzechu pierworodnego?
Od grzechu pierworodnego była wolna Najświętsza Maryja 
Panna, Matka Pana Jezusa.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery, które zosta-
ną, utworzą hasło.

S E R W R T E F S G U T O 
S R T Y N F N D Y A 
……………….. …………………. 

Kogo Bóg obiecał zesłać na ziemię? (wykreślając co 3 literkę 
otrzymasz rozwiązanie)

W D Y G B Ó G

N R A A D A M

N Z O G R Ó D

I E E O W O C

A W E D E N R

K O B I E T A

D A M A W I J

W Ą Ż E A W Y

HASŁO:  
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
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Matka Boża była wolna od grzechu pierworodnego, dlatego 
nazywamy ją: (popraw kolorem niewidoczne literki i pokoloruj 
obrazek)

9
Zadanie
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Kain i Abel

Co uczyniłeś? Krew twego brata woła ku mnie. 
(Rdz 4, 10)

Adam i Ewa mieli dwóch synów: Kaina i Abla. Kain zajmował się 
rolnictwem, a Abel był pasterzem. Pewnego dnia Kain i Abel składali 
Bogu ofiarę, aby oddać Mu cześć i podziękować za wszystkie dobre 
rzeczy otrzymane od Niego. Kain złożył ofiarę z tego, co miał na swo-
im polu, Abel zaś ofiarował Bogu najpiękniejszą owcę ze swego sta-
da. Bóg nie przyjął ofiary Kaina, ponieważ był on złym człowiekiem. 
Przyjął natomiast ofiarę Abla. Kain z zazdrości postanowił zemścić 
się na bracie. Zaprowadził go na pole i tam go zabił. Po raz pierwszy 
człowiek zabił człowieka.

10

Wpisz prawidłowe imiona braci.
Zadanie
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Wpisuj hasła, zaczynając od pola zaznaczonego strzałką, poru-
szając się zgodnie ze wskazówkami zegara.

Uzupełnij zdanie: (brakujący wyraz odczytaj z lustrzanego od-
bicia). Powodem zabójstwa, jakiego dopuścił się Kain była...

 ……………….....…………….. . zazdrość

1. Liczba mnoga rzeczownika: dom.
2. Ogród, w którym Pan Bóg umieścił 
Adama i Ewę.
3. Początek dnia, wczesna pora.
4. Człowiek, którego tato i mama są 
moimi rodzicami, to mój...
5. Imię brata Kaina.

6. Gdzie zaprowadził Kain 
swojego brata.
7. Inaczej: ojciec.
8. Inaczej: matka.
9. Zamordował Abla, swojego brata.
10. Gdy do słowa „rok” dodasz jedną 
spółgłoskę, otrzymasz nowe słowo.

10
W jakim celu Kain i Abel składali Bogu ofiary?

Kain i Abel składali Bogu ofiary, aby Mu oddać cześć i po-
dziękować za wszystkie dobrodziejstwa.

Pytanie

Zadanie

Zadanie
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Wieża Babel – grzech pychy

Zejdźmy więc i pomieszajmy ich język, aby jeden nie 
rozumiał drugiego. (Rdz 11, 7)

Pewnego dnia ludzie postanowili, że zrobią na świecie coś bardzo 
pięknego, coś, czym będą mogli się chwalić. Musiało to być coś, co 
pozwoliłoby im dotrzeć do nieba, żeby mogli spotkać Pana Boga. 
Zgromadzili cegły i inne potrzebne materiały. Bardzo ciężko pracowa-
li i byli przekonani, że ich pomysł się uda. Wybudują wieżę do nieba. 
Pan Bóg miał jednak inny plan względem tego pomysłu, postanowił, 
że pomiesza ich języki. Dotychczas ludzie mówili jednym językiem 
i rozumieli się. Następnego ranka, gdy przyszli, aby kontynuować 
swoje dzieło okazało się, że każdy z nich mówi innym językiem. Nie 
potrafili się dogadać, nie dokończyli budowy wieży i rozeszli się na 
różne strony świata.

11

W obrazku ukryło się 5 liter, spróbuj je odnaleźć, a potem ułóż 
z nich wyraz i uzupełnij poniższe zdanie.

W czasie budowy 
wieży Babel, 
ludzie popełnili grzech, 
który nazywa się 

………………………………….

Zadanie

P

Y

C

HA
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Popraw na kolorowo wykropkowane wyrazy i odczytaj powsta-
łe hasło.

  
  

Dziś także nie potrafimy się ze sobą porozumieć, chociaż mówi-
my tym samym językiem. Pomyślcie, co jest powodem tego, że 
nie rozumiemy się i oddalamy się od siebie. Te powody wpiszcie 
w cegły naszej wieży Babel.

11
Ile jest grzechów głównych?

Jest siedem grzechów głównych: pycha, chciwość, nieczystość, 
zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

złość gniew

kłótnie

kłamstwa

obrażanie się

pyskowanie

kradzież

Pytanie

Zadanie

Zadanie



Katecheza

37

Potop - Noe wybrany przez Boga

Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością 
wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem 
żył Noe. (Rdz 6, 9)

Od czasów Kaina i Abla minęło wiele lat. Coraz więcej ludzi zamiesz-
kiwało ziemię. Ale ludzie Ci zupełnie zapomnieli o Panu Bogu, obrażali 
Go. Wśród tych wszystkich złych ludzi żył jeden człowiek dobry, który 
nazywał się Noe. To właśnie jemu Pan Bóg polecił zbudować arkę, czyli 
ogromny okręt z drzewa. Kiedy arka była już gotowa, Noe wszedł do 
niej z rodziną. Do arki Noe zabrał też niektóre zwierzęta. Wtedy Bóg 
zesłał na ziemię ulewny deszcz, który padał ciągle przez czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy. Woda podnosiła się coraz wyżej i wyżej, tak, 
że wszyscy ludzie utonęli. Ocalał tylko Noe z rodziną i zwierzętami, 
ponieważ byli w arce. Kiedy woda opadła, Noe wyszedł z arki, zbudo-
wał ołtarz i złożył Panu Bogu ofiarę dziękczynną za ocalenie.

12
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Wskaż drogę, którą musi pokonać Noe, aby dojść do arki i ocalić 
siebie, swoją rodzinę i zwierzęta od potopu.

12

Zadanie

Dlaczego Pan Bóg ukarał ludzi potopem, a Noego ocalił?
Pan Bóg ukarał ludzi potopem, bo byli źli, a Noego ocalił, 
bo był dobry. Pan Bóg jest zawsze sprawiedliwy, dlatego 
za dobre wynagradza, a za złe karze.

Pytanie
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12
Zadanie

Pokoloruj obrazek.

Znakiem przymierza Boga z Noem była .

Zadanie
Uzupełnij brakujące słowa modlitwy.

Ach ………………………….. za me złości, 
jedynie dla Twej ……………………….. .
Bądź miłościw mnie …………………………………………., 
Do poprawy dążącemu.
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Powołanie Abrahama

Uczynię bowiem z ciebie naród wielki. (Rdz 12, 2)

Po potopie ludzie żyli dobrze, ale z czasem znowu zapominali 
o Bogu. Wśród nich żył dobry i pobożny człowiek – Abraham. 
Pan Bóg polecił mu opuścić swój kraj i udać się w daleką drogę. 
Abraham wykonał polecenie Boga i z całą rodziną udał się do 
kraju, który nazywamy Palestyną. Pan Bóg wynagrodził posłu-
szeństwo Abrahama. Obiecał, że jego potomkowie będą bardzo 
liczni i znani, bo z nich narodzi się obiecany Zbawiciel. Abraham 
dał początek narodowi izraelskiemu, a Pan Bóg opiekował się 
Izraelitami i przygotowywał ich na przyjście Pana Jezusa.

13
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13
Dlaczego Pan Bóg wybrał Abrahama?

Pan Bóg wybrał Abrahama, ponieważ chciał, by stał się on 
ojcem narodu izraelskiego, który miał przygotować ludzi 
na przyjście Pana Jezusa.

Jak nazywamy ziemię, którą Bóg dał Abrahamowi?
Ziemię, którą Bóg dał Abrahamowi, nazywamy Palestyną 
lub Ziemią Obiecaną.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

Odczytaj zaszyfrowane hasło, a dowiesz się, jak nazywał się 
człowiek, który uwierzył Bogu.

Abraham jest nazywany Ojcem wszystkich wierzących – jak 
myślisz, dlaczego? Aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, musisz 
wpisać wyrazy od najmniejszego do największego.

JAK NIKT UWIERZYŁ DOTĄD BO BOGU

.......... ............................ ................... ...............

.................. ........................

1
....... .............. .............. ....... .......

2 3 4 5 6 7

3 5 7 1 6 2 4

R H M A A B A
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Abraham dał nam odpowiedź na pytanie: Czym jest wiara? 
Znajdź ukryte wyrazy i zapisz je.

Każde dziecko powinno słuchać słów, które kieruje do nas Bóg. 
Połącz ziarenka piasku, odczytaj hasło.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. 
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

...........………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

KOPWIARAVGYTOSETRODPOWIEDŹ
KLOKNAJHGSŁOWOTDTUPANANBHBOGA

Zadanie

Zadanie

13
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Pokoloruj obrazek.

14
Wyprowadzenie Żydów z Egiptu

Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi.
(Wj 2, 25)

Potomkowie Abrahama i jego syna Izaaka wywędrowali do Egiptu. 
Było ich coraz więcej. Po kilkuset latach stali się wielkim narodem, 
tak jak Pan Bóg obiecał Abrahamowi. Nazywano ich Hebrajczykami 
albo Żydami. Faraon, król Egiptu, zaczął się obawiać, że staną się 
silniejsi od Egipcjan i zaczął ich prześladować; w końcu uczynił ich 
niewolnikami. Ponieważ bał się, że Żydów będzie więcej niż Egipcjan, 
wydał bardzo okrutny rozkaz: kazał zabijać wszystkich chłopców. 

Zadanie
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Pan Bóg usłyszał wołanie Żydów i postanowił wyprowadzić ich 
z niewoli. Pewna kobieta żydowska urodziła syna i bardzo chciała 
go uratować. Wzięła więc koszyk, oblepiła smołą, włożyła tam nie-
mowlaka i wpuściła na wody rzeki Nil, w miejscu gdzie córka faraona 
miała zwyczaj się kąpać. Zobaczyła ona koszyk, zachwyciła się chłop-
czykiem i nazwała imieniem Mojżesz. Gdy Mojżesz dorósł, zgodnie 
z wolą Boga prosił Faraona, aby wypuścił naród żydowski z niewoli. 
Faraon nie chciał uwolnić Żydów, wtedy Bóg zesłał na Egipt wiele 
plag, czyli klęsk. Po dziesiątej pladze, kiedy umarły pierworodne 
dzieci Egipcjan i kiedy umarł też pierworodny syn Faraona, Żydzi 
mogli wyjść z Egiptu. Wyszli więc wszyscy: starzy, młodzi, kobiety, 
dzieci. Zabrali też ze sobą wszystko, co posiadali.

W imieniu Żydów poproś Pana Boga o pomoc i wyślij SMS-a 
z prośbą o pomoc.

Zadanie

14
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Dlaczego Pan Bóg wybrał Mojżesza?
Pan Bóg wybrał Mojżesza, aby wyprowadził Żydów z nie-
woli egipskiej, gdzie byli prześladowani.

Pytanie

Zadanie
Napisz zdanie, które wyjaśni znaczenie imienia MOJŻESZ. 
(pomoże ci w tym „zwinięcie” nitki z literkami)

Zastanów się, w jaki sposób Pan Bóg opiekuje się tobą i twoją 
rodziną. 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

14
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Nadanie Bożych Przykazań

Pan zstąpił na górę Synaj. (Wj 19, 20)

Trzeciego miesiąca od wyjścia z Egiptu, Żydzi doszli do góry 
Synaj. Tam się zatrzymali i rozbili swój obóz. Mojżesz wstąpił na 
górę, a Żydom polecił trzy dni się modlić i pościć, bo tak nakazał 
mu Pan Bóg. Na trzeci dzień zaczęły się rozlegać grzmoty, na nie-
bie pojawiły się błyskawice, a całą ziemię okrył mrok. Lud pod-
szedł pod samą górę, a wtedy z ognistych obłoków przemówił 
Pan Bóg do Mojżesza i całego ludu:

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli.

15

1.  Nie będziesz miał bogów cudzych 
przede Mną. 

2.  Nie będziesz brał imienia Pana 
Boga twego, nadaremo. 

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
5. Nie zabijaj. 
6. Nie cudzołóż. 
7. Nie kradnij. 
8.  Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu. 
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Pan Bóg dał Mojżeszowi dwie kamienne tablice, na których były 
wyryte przykazania.

Po tych słowach Pan Bóg ogłosił Dekalog, czyli Dziesięć Przykazań.
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15
Co dał Pan Bóg Mojżeszowi na górze Synaj?

Pan Bóg na górze Synaj dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań 
Bożych.

Co to są przykazania?
Przykazania to drogowskazy, które prowadzą nas do nieba.

Pytanie

Zadanie
Uzupełnij brakujące słowa i wpisz je do krzyżówki, a litery z nie-
bieskich pól utworzą hasło.

Nie będziesz miał (1)  
cudzych przede Mną. 

Nie będziesz brał (2) Pana  
Boga (3) nadaremno. 

(4), abyś dzień (5) święcił. 

Czcij ojca swego i (6) swoją. 

Nie (7)

Nie (8)

Nie (9)

Nie (10) fałszywego świadectwa 
przeciw (11) swemu. 

Nie pożądaj (12) bliźniego twego. 

Ani żadnej (13), która jego jest. 

1 g

2

3 b

4

5

6 c

7 d

8 a

9

10

11 e

12 f

13

a b c d e f g
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O rzeczach ostatecznych człowieka

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia 
się, ale się nie kończy…

Nasze życie kończy się śmiercią. Śmierć jest to rozłączenie się 
duszy z ciałem. Po śmierci dusza staje na sąd przed Bogiem. Do 
nieba idą dusze ludzi, którzy zmarli w stanie łaski uświęcającej. Du-
sze tych ludzi, którzy zmarli w stanie łaski uświęcającej, ale mieli 
jeszcze grzechy lekkie, idą do czyśćca. W czyśćcu przez pewien czas 
muszą pokutować, a kiedy swą pokutę wypełnią, idą do nieba. Do 
piekła idą dusze ludzi, którzy umarli w grzechu ciężkim. Piekło jest 
miejscem wiecznej kary. 

16

Pan Bóg chce zbawić wszystkich 
ludzi. Dla naszego zbawienia Pan 
Jezus umarł na krzyżu i wysłużył 
nam łaski konieczne do tego, 
abyśmy mogli być zbawieni.

Co to jest śmierć? Aby otrzymać odpowiedź na to pytanie, wpisz 
poniższe wyrazy od największego do najmniejszego.

się    ciałem    z     duszy    rozłączenie 
Śmierć to..............................................................................................

...............................................................................................................

Zadanie
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16
Co to jest niebo?

Niebo to stan wiecznej szczęśliwości.

Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

Co to jest piekło?
Piekło to stan wiecznej kary.

Pytanie

Zadanie
Podpisz obrazki przedstawiające miejsca, do których idzie du-
sza człowieka po Bożym sądzie. Dokończ kolorować obrazek.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwa
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Czym jest 
świętych obcowanie?

Wierzę w świętych obcowanie. (Skład Apostolski)

Największym pragnieniem człowieka jest być w pełni szczęśli-
wym. Warunkiem szczęśliwego życia jest życie w łasce Bożej, czyli 
w świętości. Wszyscy ludzie należą do Pana Jezusa.

17

Część z nich jest już 
w niebie: są to 
ŚWIĘCI.

Inni przebywają w czyśćcu. Oni 
kiedyś na pewno będą w niebie. 
BĘDĄ WIĘC ŚWIĘTYMI.

Pozostali to ludzie na ziemi. 
Oni wszyscy dążą do nieba – 
pielgrzymują. 
KAŻDY Z NICH
MOŻE BYĆ 
ŚWIĘTYM.
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17
Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to łączność świętych w niebie, dusz 
w czyśćcu i wiernych na ziemi.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE TO:
• Łączność między żyjącymi a świętymi – my prosimy świętych 

o pomoc, modląc się do nich, a oni nam pomagają, wypra-
szając nam łaski od Pana Boga. 

• Łączność między nami a duszami w czyśćcu – my pomaga-
my zmarłym, modląc się za nich do Boga. Dzięki temu, Bóg 
może przebaczyć im część kary albo nawet całą karę i dzięki 
nam dusza czyśćcowa może iść do nieba.

• Łączność między świętymi a duszami w czyśćcu także ist-
nieje, gdyż święci, którzy są już blisko Pana Boga, mogą się 
także modlić za dusze zmarłych i wypraszać im niebo.

Popraw ślady, aby wyjaśnić znaczenie słowa „obcowanie”.

Wklej prawidłowe obrazki, a następnie narysuj strzałki, które po-
każą łączność pomiędzy żyjącymi a świętymi, pomiędzy żyjącymi 
a duszami w czyśćcu, pomiędzy świętymi a duszami w czyśćcu.
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Chrystus powróci

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili. (Mt 25, 40)

Pan Jezus przyjdzie po raz drugi na ziemię, aby sądzić żywych 
i umarłych. Dzień ten nazywamy: KOŃCEM ŚWIATA lub DNIEM SĄDU 
OSTATECZNEGO. 

Przed Panem Jezusem staną wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek 
żyli na świecie. 

18
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18
Jak nazywamy dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię?

Dzień ten nazywamy końcem świata lub dniem sądu osta-
tecznego.

Pytanie

Zadanie

Rozwiąż krzyżówkę, a odczytane hasło zapisz.

Wpisz pierwsze literki wyrazów zgodnie z kolejnością.

1

2

3

4

1. Zazdrościł swemu bratu Ablowi.
2. Nowy i ………………… Testament.
3. Stworzył świat.
4. Różaniec to...

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

1

2

3

45

6
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Uzupełnij brakujące wyrazy.

Kiedy Pan Jezus przyjdzie na końcu świata, zapyta każdego z nas: 
Co dobrego zrobiliśmy dla naszego bliźniego, w którym On za-
mieszkał. Pokoloruj obrazki oraz wklej prawidłowe podpisy.

Zadanie

Zadanie

18

Chrystus ……………......., Chrystus Panem,

Chrystus, Chrystus ………………… nam.
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19
Oczekiwanie 

na przyjście Zbawiciela

Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do mnie, Panie…
(Pieśń adwentowa)

Słowo „adwent” oznacza przyjście. Pierwsi ludzie zgrzeszyli. Ode-
szli od Boga. Nie mogli wrócić do Niego o własnych siłach. Dlatego 
Bóg obiecał im posłać na ziemię Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Mó-
wili o tym ludzie, których nazywamy PROROKAMI. Przepowiedzieli 
oni dokładnie, gdzie i kiedy narodzi się Pan Jezus. Prosili też ludzi, 
aby nie grzeszyli, lecz przygotowali się na przyjście Zbawiciela. Ad-
went jest więc oczekiwaniem ludzi na spotkanie ze Zbawicielem. 
Jest także naszym oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa w czasie 
świąt Bożego Narodzenia.

Chrystus jako czło-
wiek narodził się na zie-
mi. Potrzeba jeszcze, by 
narodził się w naszym 
sercu. Dlatego Adwent 
jest czasem przygotowa-
nia się na Jego narodze-
nie się w nas.

Jeżeli chcemy spotkać 
się z Panem Jezusem, 
musimy być dobrzy dla 
siebie nawzajem, pamię-
tać zawsze o modlitwie 
porannej i wieczornej, 
musimy uczestniczyć 
we Mszy św. niedzielnej 
i szkolnej. 
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19

Jak nazywa się Msza św. adwentowa na cześć Ma-
ryi, która uczy nas, jak czekać na Zbawiciela? Roz-
poczyna się w ciemnościach, które przypominają 
nam stan grzechu, w jakim tkwili ludzie. Jezus jest 
światłem, które rozświetla ciemności grzechu.

Cztery świece przypominają, że ludzie bardzo długo czekali na Zbawicie-
la. Nie zapalamy wszystkich świec naraz. W pierwszą niedzielę Adwentu 
pali się jedna, w drugą dwie, w trzecią trzy, w czwartą cztery świece. Jak 
nazywa się ten symbol Adwentu?

Co przypomina, że Zbawiciel jest światłem, które 
oświeca ciemności naszego serca?

Jak nazywa się świeca przewiązana białą albo niebieską wstąż-
ką – to symbol Matki Bożej?

Wpisz prawidłowe odpowiedzi i pokoloruj obrazki.
Zadanie
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1 2 3 4 5 6

5 – 1 = ..... E   9 – 8 = ..... A
1 + 1 = ..... D  10 – 5 = ..... N
7 – 4 = ..... W  4 + 2 = ..... T

Przyporządkuj wyniki działań poszczególnym literkom.

Moje adwentowe postanowienie:

Zadanie

19
Kim byli prorocy?

Prorocy – to ludzie wybrani przez Pana Boga.

Pytanie

Świat na Ciebie czeka Panie, jak na sen zmęczony dzień, 
Tak jak miłość na spotkanie, jak na deszcze kwiatów cień.

Piosenka



II
Jezus jest Synem Bożym



II
Jezus jest Synem Bożym
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Zwiastowanie 
Najświętszej Maryi Pannie 

20

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa. (Łk 1, 38)

W małym miasteczku Nazaret żyła pobożna rodzina, która miała 
córkę Maryję. Jej ojciec nazywał się Joachim, a matka – Anna. 

Pewnego razu stanął przed Maryją wysłany przez Boga Anioł Ga-
briel i tak ją pozdrowił: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
Błogosławionaś Ty między niewiastami”. Maryja przestraszyła się, 
słysząc te słowa, lecz Anioł ją uspokoił, mówiąc: „Nie bój się Mary-
jo, znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i dasz mu 
imię Jezus”. Maryja zrozumiała, że została wybrana na matkę Syna 
Bożego. Z pokorą i wdzięcznością przyjęła wolę Boga i odpowiedziała 
Aniołowi: „Oto ja służebnica Pańska, nich mi się stanie według słowa 
twego.” Jeszcze przed zwiastowaniem Maryja została poślubiona 
świętemu Józefowi, który był później opiekunem Pana Jezusa.
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Połącz strzałkami imię z odpowiednią osobą.

Kto powiedział te słowa? (wklej prawidłowe imię)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
Błogosławionaś Ty między niewiastami.

Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego.

Jezus   Matka Boża

Gabriel   opiekun Jezusa

Maryja   obiecany Zbawiciel

Józef    anioł, który zwiastował Maryi 

20
Co zwiastował Anioł Gabriel Najświętszej Maryi Pannie?

Anioł Gabriel zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że 
będzie matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, obiecanego 
w raju Zbawiciela. Dlatego Maryję nazywamy Matką Bożą.

Kiedy w Kościele obchodzimy święto Zwiastowania Pańskiego?
Święto Zwiastowania Pańskiego w Kościele obchodzimy 
25 marca.

Pytanie

Zadanie

Zadanie
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Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy. 
Zadanie

W czasie zwiastowania Bóg, za zgodą ……………… 

dał ludziom ………………………………… . 

Wtedy Syn Boży stał się …………………………… 

a Maryja …………….... ………………. .

Matką Boga, człowiekiem,

Zbawiciela, Maryi

Modlitwa Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi 
i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa

20
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21
Maryja odwiedza św. Elżbietę

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana. 
(Łk 1, 46)

W Judei żyło pewne małżeństwo w podeszłym wieku – Zachariasz 
i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem. Gdy pewnego dnia był w świątyni, 
spojrzał w górę i dostrzegł anioła, który przyszedł aby zawiadomić go, 
że jego żona urodzi mu syna. Dziecko to będzie wyjątkowe, otrzyma 
imię Jan. Przygotuje ludzi na przyjście Mesjasza. 

Anioł Gabriel w czasie zwiastowania powiedział Maryi, że jej krewna 
Elżbieta także urodzi syna. Maryja postanowiła pójść odwiedzić Elżbietę. 
Kiedy tam przybyła, Duch Święty napełnił Elżbietę, a dziecko w jej łonie 
aż poruszyło się z radości. Elżbieta poznała największą tajemnicę Maryi, 
że stanie się Ona matką Pana Jezusa. Maryja wyśpiewała pieśń wdzięcz-
ności Panu, który ją, skromną dziewczynę, wybrał na Matkę Zbawiciela.

Wklej prawidłowe imiona osób na obrazku.
Zadanie
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Anioł objawił Zachariaszowi imię, które powinien nadać swojemu 
synowi. Odszukaj je i pokoloruj.

Wskaż Matce Bożej najkrótszą drogę do Elżbiety.

Matka Boża

św. Elżbieta

Zadanie

Zadanie

21
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Maryja, witając się ze św. Elżbietą, wyśpiewała pieśń wdzięczności 
Bogu. Wykreślając co drugą literkę, poznasz nazwę tego hymnu. 

Za co Ty możesz podziękować Bogu? 
(w miejsce kropek wpisz powód twojej wdzięczności) 

Wielbij duszo moja Pana, bo ..............................................

.............................................................................................

M T A H G J N K I T F R I C C N A M T 

Zadanie

Zadanie

Ref.: Świat na Ciebie czeka Panie, jak na sen zmęczony dzień, 
tak jak miłość na spotkanie, jak na deszcze kwiatów cień. 

1.  To jest nasze radosne czekanie, choć fioletem zasnute są dni. 
Teraz Gabriel, Nazaret i Maria, a w Betlejem ta noc jeszcze 
trwa. 

2.  Oto idzie silniejszy ode mnie, że sandałów niegodnym Mu nieść. 
A w te dni, co nam płyną po kropli, wleje życia nowego treść.

Piosenka

21
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Narodzenie Pana Jezusa

22/23

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. (Łk 2, 7)

W kilka miesięcy po zwiastowaniu Maryi, cesarz August zarządził spis 
ludności. Maryja i Józef udali się na spis do Betlejem, ponieważ stamtąd 
pochodzili. Kiedy przyszli do miasta, nikt nie chciał ich przyjąć do miesz-
kania na nocleg. Wtedy poszli za miasto i schronili się w grocie, służącej 
za stajnię. I tam narodził się Pan Jezus – Syn Boży, który nas zbawił.

Nad stajenką rozbłysło światło i ukazali się aniołowie, którzy śpie-
wali: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli. W pobliżu pasterze paśli trzodę i nagle zobaczyli wielką jasność 
na niebie. Ujrzeli też anioła, który im powiedział: Ogłaszam wam 
wielką radość. Dziś narodził się Zbawiciel, idźcie i oddajcie mu pokłon.

Gdy aniołowie zniknęli, pasterze udali się do stajenki, gdzie znaleźli 
Dziecię Jezus, położone w żłobie i oddali mu pokłon.

Z okazji narodzenia Pana Jezusa, 25 grudnia obchodzimy święto 
Bożego Narodzenia.
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22/23

Odczytaj hasło z bombek.

Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowie-
kiem dla naszego zbawienia.

Gdzie narodził się Pan Jezus?
Pan Jezus narodził się w Betlejem.

Jakie święto obchodzimy z okazji narodzenia Pana Jezusa?
Z okazji narodzenia Pana Jezusa obchodzimy święto Boże-
go Narodzenia.

Pytanie

Zadanie

E

N

D

N

Ż

O

B

I

A

E

O

R

Z

E

1

2

3
5

4

6
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9

10
11

12

13

14
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Józefie, stajenki nie szukaj, i do gospody nie pukaj.
Z Maryją do nas wejdź.
Zabierzcie ze sobą Dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie, 
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.

Wklej postacie do stajenki i pokoloruj.
Zadanie

22/23

Piosenka
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24
Dzieciństwo Pana Jezusa

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Mary-
ją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2,11)

Czterdzieści dni po narodzinach Pana Jezusa, Maryja i Józef zanieśli 
Dzieciątko do świątyni w Jerozolimie. Spotkali tam starca imieniem 
Symeon, który oczekiwał spełnienia Bożych obietnic. Gdy zobaczył 
Dziecię Jezus, powiedział: Teraz mogę już spokojnie umrzeć, bo moje 
oczy oglądały Zbawiciela. A Maryi przepowiedział, że będzie wie-
le cierpiała. Niedługo potem przybyli do Betlejem Trzej Mędrcy ze 
Wschodu, których prowadziła gwiazda. Oddali oni cześć Panu Jezusowi 
i ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

W tym czasie królem był Herod. Król, który nie chciał się dzielić 
z nikim swoją władzą. Kazał wymordować wszystkich chłopców poni-
żej dwóch lat i był przekonany, że wśród nich zginął także Pan Jezus.

Anioł jednak ostrzegł wcześniej świętego Józefa, aby z Jezusem 
i Maryją uciekł do Egiptu. Po śmierci Heroda Święta Rodzina wróciła 
z Egiptu i zamieszkała w Nazarecie.
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Pokoloruj postacie Trzech Mędrców, a następnie wpisz do ra-
mek nazwy darów, które złożyli Dzieciątku Jezus.

24

Zadanie

Gdzie ofiarowano Pana Jezusa?
Pana Jezusa ofiarowano Bogu Ojcu w świątyni jerozolimskiej.

Kogo przywiodła gwiazda do Pana Jezusa?
Gwiazda przywiodła do Pana Jezusa Trzech Mędrców ze 
Wschodu.

Kto chciał zabić Pana Jezusa?
Pana Jezusa chciał zabić król Herod.

Pytanie
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Ułóż w odpowiedniej kolejności następujące wydarzenia i po-
łącz je z cyframi strzałką.

2 lutego Kościół świętuje Dzień Życia Konsekrowanego. Z poniż-
szych obrazków zakreśl obwódką rzeczy, które należą do osób 
konsekrowanych. 

Spotkanie z Symeonem

Przybycie Trzech Mędrców

Ucieczka do Egiptu

Rzeź niewinnych dzieci

Narodzenie Pana Jezusa

Zadanie

Zadanie

1

2

3

4

5

24
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Znalezienie Pana Jezusa 
w świątyni

25

Synu, czemuś nam to uczynił? (Łk 2, 50)

Zgodnie z Prawem żydowskim każdy mężczyzna po skończeniu 
12 lat był zobowiązany do przybycia do świątyni jerozolimskiej. 
Prawo to dotyczyło także Pana Jezusa. Droga była długa i męczą-
ca. W Jerozolimie odbywały się uroczystości. Po ich zakończeniu, 
udając się w drogę powrotną, Maryja myślała, że Jezus idzie razem 
z Józefem. Bardzo się zaniepokoiła, gdy po kilku dniach drogi zoba-
czyła, że Jezusa nie ma z Józefem. Szukali Go wszędzie, zawrócili aż 
do Jerozolimy. Tam znaleźli Jezusa w świątyni wśród uczonych, gdy 
z nimi rozmawiał. Maryja zapytała wtedy Pana Jezusa: Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 
Jezus odpowiedział Jej: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, 
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 
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Przejdź wraz z Maryją i Józefem labirynt i pomóż im odszukać 
Pana Jezusa.

Z rozsypanych słów utwórz dokończenie zdania, które Pan Jezus 
powiedział do Maryi i Józefa po znalezieniu Go w świątyni.

należy do, wiedzieliście, co, że, mego, być w tym, 
powinienem, Ojca

Czemuście Mnie szukali? Czy nie ....………………………………………

………………………………………………………………………………………………

25
Ile lat miał Pan Jezus, gdy udał się do Jerozolimy wraz z Maryją 
i Józefem?

Pan Jezus miał 12 lat.

Gdzie Józef i Maryja odnaleźli Jezusa?
Józef i Maryja odnaleźli Jezusa w świątyni, jak rozmawiał 
z uczonymi.

Pytanie

Zadanie

Zadanie
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Przeczytaj uważnie zdania i w krateczkach przy zdaniach prawdzi-
wych wpisz literkę P, natomiast przy zdaniach fałszywych – literkę F.

Co my powinniśmy zrobić, aby nigdy w swoim życiu nie zagubić 
Jezusa?

– pamiętać o codziennej 

– pamiętać o niedzielnej 

Pan Jezus poszedł z Józefem i Maryją do świątyni. 

Idąc do świątyni, Pan Jezus się zgubił i do niej nie doszedł.

W świątyni Pan Jezus rozmawiał z uczonymi. 

Pan Jezus powiedział: Czekałem tu na was.

Maryja i Józef prosili Jezusa, aby już więcej się nie oddalał.

Zadanie

Zadanie

25
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26
Święta Rodzina

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 
poddany. (Łk 2, 51)

Jezus i Jego Rodzina żyli w mieście Nazaret. Józef był cieślą, robił 
przedmioty z drewna: drzwi, okna, stoły, krzesła. W ten sposób zara-
biał na utrzymanie rodziny. Maryja pracowała w domu, tak jak każda 
kobieta. Pan Jezus bardzo chętnie pomagał w pracach domowych; 
ze świętym Józefem pracował w warsztacie ciesielskim, natomiast 
z Maryją nosił wodę i czasami pomagał przy tkaniu.

Życie Świętej Rodziny upływało na pracy i modlitwie. Takie życie, na-
zywamy życiem ukrytym. Pan Jezus prowadził je przez trzydzieści lat. 

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół czci w liturgii 
Świętą Rodzinę z Nazaretu i poleca Jej opiece wszystkie nasze rodziny.
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Przyjrzyj się obrazkom, każdy z nich pokazuje życie Świętej Ro-
dziny w Nazarecie, znajdź w każdej parze obrazków 5 różnic. 

Pomyśl:
Jaka jest moja rodzina?
Jaka być powinna moja rodzina?
Dlaczego nie jest taka, jak Święta Rodzina z Nazaretu?
Co mogę zrobić, żeby w mojej rodzinie było lepiej?

Zadanie

Ile lat trwało życie ukryte Pana Jezusa?
Życie ukryte Pana Jezusa trwało 30 lat.

Kiedy Kościół w liturgii wspomina Świętą Rodzinę?
Kościół w liturgii wspomina Świętą Rodzinę w pierwszą 
niedzielę po Bożym Narodzeniu.

Pytanie

26
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Uzupełnij zdanie. Wykonaj działania matematyczne, a następnie 
poszczególne sylaby uporządkuj od największego do najmniej-
szego wyniku.

Aby zapamiętać, kiedy w liturgii Kościoła wspominamy Świętą 
Rodzinę, przeczytaj zdanie, a literki wykropkowane pokoloruj 
na czerwono.

Święto Świętej Rodziny Kościół obcho-
dzi zawsze w pierwszą 

 

  25-5 = 11+5=   20-9 =  8 + 8+ 2 =      1+1= 
   RO     NA      MA        DZI       ZA 

 5+4 =          20-20 =      3+3+2=   2+6-4=
 RY    RET         JA       NA

Święta                                           : Jezus, 

i Józef mieszkali w mieście                                              . 

Zadanie

Zadanie

Modlitwa za rodziców

Dzięki Ci, Boże, że mnie ukochałeś.
Dzięki, że dobrych rodziców mi dałeś.
Proszę serdecznie, dobry Ojcze z nieba,
daj im wszystkiego, czego im potrzeba.

Modlitwa

26



Katecheza

78

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

27

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie. (Łk 3, 21)

Kiedy Pan Jezus miał trzydzieści lat, nad rzeką Jordan zaczął na-
uczać Jan Chrzciciel. Wzywał on ludzi do poprawy swojego życia. 
Zapowiadał, że wkrótce przyjdzie obiecany Zbawiciel. 

Pewnego dnia Pan Jezus przyszedł do Jana, aby Go ochrzcił. W cza-
sie chrztu ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy, a z nieba ode-
zwał się głos Boga Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie 
upodobałem. W ten sposób przy chrzcie Pana Jezusa objawiła się 
cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, który przemówił z nieba, Syn Boży, 
czyli Pan Jezus i Duch Święty w postaci gołębicy. Chrzest w Jordanie 
kończy ukryte życie Jezusa Chrystusa. 
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Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jak nazywała się rzeka, w której Jan 
Chrzciciel udzielał chrztu nawrócenia. Wpisz otrzymane hasło.

T = J Y S = D KI

.........................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Odczytaj rozsypane wyrazy i zapisz.

27
Kto przygotowywał ludzi na przyjście Pana Jezusa?

Na przyjście Pana Jezusa przygotowywał ludzi święty Jan 
Chrzciciel, wzywając do poprawy życia.

Kto objawił się przy chrzcie Pana Jezusa?
Przy chrzcie Pana Jezusa objawiła się cała Trójca Święta.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

3. dla Pana, 1. Przygotujcie 5. ścieżki

4. prostujcie2. drogę6. dla Niego.



Katecheza

80

Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery, które zo-
staną utworzą hasło – słowa, które Bóg wypowiedział podczas 
chrztu Jezusa. 

Hasło: ..............................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Jordan, prorok, woda, głos, Jan, Duch, rzeka

Zadanie

T O J E S T M R

Ó J S Y N U M Z

I Ł P O W A N E

J O R D A N Y K

G W O K T Ó R A

Ł Y R M M A M U

O P O W O D A O

S D K D U C H O

B J A N A N I E

27
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28
Pan Jezus wybiera Apostołów

Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi goto-
wych pójść za Nim. („Barka”)

Po chrzcie w Jordanie Pan Jezus poszedł na pustynię. Tam się mo-
dlił i pościł. Po powrocie z pustyni Pan Jezus zaczął gromadzić wokół 
siebie uczniów. Spośród wszystkich wybrał dwunastu i nazwał ich 
Apostołami. Przez trzy lata Apostołowie przebywali razem z Jezu-
sem, a później mieli nauczać ludzi. Pan Jezus mówił im o Bogu, który 
jest najlepszym Ojcem i kocha wszystkich. Uczył ludzi, jak mają żyć, 
aby dostać się do nieba. Pan Jezus nauczał też, że trzeba zachować 
wszystkie przykazania Boże, zwłaszcza to największe, które mówi 
o miłości Boga i bliźniego.



Katecheza

82

Wykreśl co drugą literkę i odczytaj imiona wszystkich aposto-
łów, a następnie zapisz je.

Zadanie

Kim byli Apostołowie?
Apostołowie byli uczniami Pana Jezusa.

Dlaczego Pan Jezus wybrał Apostołów?
Apostołowie mieli głosić Jego naukę całemu światu.

Pytanie

28

P F I S O K T A R

A A G N J D D R D

Z H E F J I J F A

X K C U U B O J A

A Q N E F T I F L

B I M P D B G A D

R J T N Ł B O D M

I I U E H J F M A

A E T R E G U S S

L Z Ą T V O Z M U

A Ł S L Z O J I A

Ć K D U L B P S A

Z T Y Q M I O W N

U J W U N D E A F

J I U Y D R A B SZ

  1. PIOTR................................

  2............................................

  3............................................

  4............................................

  5............................................

  6............................................

  7............................................

  8............................................

  9............................................

10............................................

11............................................

12............................................
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Wpisz imiona tych, którzy opowiadając i tłumacząc Ci dzieje 
Jezusa, uczą miłości do Niego.

Napisz, co możesz zrobić, aby być Apostołem Pana Jezusa.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Zadanie

Zadanie

K. O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów. 
W. Daj nam świętych kapłanów. 
K. O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w sakramencie pokuty. 
W. Daj nam świętych kapłanów. 
K. O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych. 
W. Daj nam świętych kapłanów. 
K. O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale. 
W. Daj nam świętych kapłanów. 
K. O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata. 
W. Daj nam świętych kapłanów.

28

Modlitwa

...............................

............................... ...............................

...............................

...............................



Katecheza

84

Pan Jezus czyni cuda – 
cud w Kanie Galilejskiej

29

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. (J 2, 5)

W Nazarecie, gdzie Pan Jezus mieszkał przez 30 lat, tylko Maryja 
i Józef wiedzieli, że jest On Synem Bożym. Aby przekonać ludzi, że 
jest Bogiem, Jezus czynił liczne cuda, czyli niezwykłe rzeczy, które 
tylko Bóg potrafi uczynić. Pierwszy cud uczynił Pan Jezus na począt-
ku swojej działalności w Kanie Galilejskiej. Zaproszono Go na ucztę 
weselną wraz z Maryją i Apostołami. W czasie wesela zabrakło wina 
i gospodarz był bardzo zmartwiony. Wtedy Maryja powiedziała o tym 
Panu Jezusowi, a On kazał napełnić wodą duże kamienne naczynia 
i przemienił wodę w wino.

Wszyscy, którzy byli świadkami tego cudu, uwierzyli, że Pan Jezus 
jest Bogiem, bo człowiek tego nie potrafiłby uczynić.
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Ułóż w prawidłowej kolejności wydarzenia

– starosta kosztuje wino,

– Pan Jezus udał się na wesele, 

– Maryja prosi Jezusa o pomoc,

– słudzy napełniają stągwie wodą,

– Jezus dokonuje cudu,

– w czasie wesela zabrakło wina,

– Maryja widzi niepokój gospodarzy 

   wesela.

29
Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne wydarzenie, którego nie może 
dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

Dlaczego Pan Jezus czynił cuda?
Pan Jezus czynił cuda, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem 
i aby umocnić ich wiarę.

Pytanie

Zadanie

1
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Rozwiąż krzyżówkę, a w beżowych krateczkach powstanie hasło, 
które powie nam, co potrzebujemy, aby cud mógł się dokonać. 

a) Pan Jezus przemienił ją w wino.
b) Kana ……………………………………..,
c) Czas oczekiwania na Pana Jezusa.
d) Święty Jan …………………………………,
e) Matka Pana Jezusa.

Rozwiąż zagadkę literową, a dowiesz się, gdzie Pan Jezus dokonał 
pierwszego cudu.

Aby cud mógł się dokonać, potrzebna jest nasza

Zadanie

Zadanie

a

b

c

d

e

a b c d e

29

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                     

A A  K N S E K G L I A A L J 
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Pokoloruj obrazek.

30
Cudowny połów ryb –

Pan Jezus pomaga Apostołom

Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! (Łk 5, 4)

Pewnego razu nad Jezioro Galilejskie przyszedł Pan Jezus. Rybacy 
skończyli nieudany połów ryb. Pan Jezus poprosił Piotra, aby mógł 
wejść do jego łodzi. Kiedy Pan Jezus skończył nauczanie, poprosił 
Piotra, by jeszcze raz wypłynął na połów. Piotr bardzo się zdziwił, wie-
dział, że żaden rybak nie łowi ryb o tej porze, bo ryby biorą w nocy. 
Odpowiedział Jezusowi: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie 
ułowili. Lecz na Twoje słowo, zarzucę sieci”. I wypłynął. Kiedy zarzucił 
sieci, złapał tak dużo ryb, że sieci zaczęły się rwać. Napełnili łodzie 
rybami. Piotr zrozumiał, że Jezus uczynił cud, ponieważ mu zaufał.

Zadanie
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Cudowny połów ryb miał miejsce nad Jeziorem Galilejskim. 
Przyporządkuj słowa dialogu odpowiednim osobom.

  Mistrzu, całą noc pracowaliśmy  

i niceśmy nie ułowili,

Wypłyń na głębię

Zarzućcie sieci na połów!

Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.

Zadanie

Co to znaczy zaufać Panu Jezusowi?
Zaufać Panu Jezusowi to znaczy uwierzyć Mu i wypełniać 
Jego wolę.

Pytanie

30

Zaufaj Panu już dziś.
Piosenka
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Piotr był świadkiem cudu dokonanego przez Pana Jezusa 

ponieważ Mu ……………………........….. . 

kręt  +  uf       +      b      wan

Rozwiąż rebus i uzupełnij zdanie.

W sieci rybackiej ukryły się różne litery (6), spróbuj je odnaleźć 
i ułożyć z nich wyraz.

Zadanie

Zadanie

30
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Pan Jezus uzdrawia niewidomego 
pod Jerychem

31

Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. (Łk 18, 42)

Pan Jezus wraz z uczniami przechodził przez Jerycho, a towarzyszył 
mu spory tłum mieszkańców. Wychodząc z miasta mijali niewidome-
go Bartymeusza, który siedział przy drodze i żebrał. Kiedy niewidomy 
usłyszał, że Pan Jezus tędy przechodzi, zaczął głośno krzyczeć:

– Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną!
Wielu ludzi starało się go uciszyć, ale on krzyczał jeszcze głośniej.
W końcu Pan Jezus się zatrzymał i powiedział do swoich towarzyszy:
– Zawołajcie Go! 
Któryś z towarzyszy Jezusa podbiegł do Bartymeusza i powiedział mu: 
– Odwagi, wstań, Jezus cię woła. Bartmeusz natychmiast zrzucił 

płaszcz, zerwał się na nogi i poszedł do Jezusa, i prosił Go, aby przejrzał. 
Wtedy Jezus rzekł:
– Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. 
I rzeczywiście niewidomy od razu przejrzał na oczy.
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Poprowadź Bartymeusza do Pana Jezusa.

Uzupełnij zdanie. (wpisz sylaby, 
które zagubiła dziewczynka na 
rysunku)

31
O czym przypomina nam postać Bartymeusza?

Bartymeusz uczy nas, że każdego dnia powinniśmy pogłę-
biać naszą wiarę, a Pan Jezus zawsze nam pomoże.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

 

Katecheza 27 ( krzyżówka) 

T O J E S T M R 

Ó J S Y N U M Z 

I Ł P O W A N E 

J O R D A N Y K 

G W O K T Ó R A 

Ł Y R M M A M U 

O P O W O D A O 

S D K D U C H O 

B J A N A N I E 
 

Katecheza 31 

                                                                             

wia              Bartymeusz uczy każdego z    

                  nas, aby zawsze dbał i pogłębiał swoją 

                    rę                                            
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T O J E S T M R 

Ó J S Y N U M Z 

I Ł P O W A N E 

J O R D A N Y K 

G W O K T Ó R A 

Ł Y R M M A M U 

O P O W O D A O 

S D K D U C H O 

B J A N A N I E 
 

Katecheza 31 

                                                                             

wia              Bartymeusz uczy każdego z    

                  nas, aby zawsze dbał i pogłębiał swoją 

                    rę                                            
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Pan Jezus uzdrawia 
dziesięciu trędowatych

32

Jeden z nich zatrzymał się i szybko pobiegł z powrotem 
do Pana Jezusa, po to, by Mu podziękować. (por. Łk 17, 15)

Pewnego razu Pan Jezus szedł do Jerozolimy. Gdy wchodził do 
pewnej wioski wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Nie 
zbliżyli się do Pana Jezusa, gdyż trędowatym nie wolno było zbliżać 
się do zdrowych ludzi. Zdrowi ludzie bali się, że trędowaci ich zara-
żą, dlatego trędowaci musieli przebywać z dala od ludzkich osiedli. 
Ci więc także stali z dala i wołali głośno: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się 
nad nami”. Pan Jezus im odpowiedział: „Idźcie, pokażcie się kapła-
nom”. Kiedy szli, zauważyli, że zniknęły ich rany i choroba. Poczuli 
się dobrze. Jeden z nich zatrzymał się i szybko pobiegł z powrotem 
do Pana Jezusa, po to, by Mu podziękować.  

Pokoloruj obrazek.
Zadanie
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Przestaw sylaby i zapisz wyrazy z baloników.

Przeczytaj zdania i ułóż w prawidłowej kolejności

Jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwa-
ląc Boga, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu.

Jezus rzekł do nich: „Idźcie i pokażcie się kapłanom”.

Naprzeciw Pana Jezusa wyszło dziesięciu trędowatych.

Trędowaci wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami”.

.....................................

.....................................

.......................................

32
Zadanie

Zadanie

SZĘPRO

KUJĘDZIĘ
PRAPRZESZAM

1
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Odpowiedzi wpisuj w diagram jak w krzyżówkę. Ostatnia litera 
każdego słowa jest pierwszą literą następnej odpowiedzi.

Uzupełnij ostatnią linijkę podziękowań, podpisz się, a następnie 
przygotuj ozdobioną kartkę, którą naklej w wyznaczonym miejscu.

Dziękuję ci Boże za to, że jestem człowiekiem na Twój wzór  
i podobieństwo.
Dziękuję ci Boże za to, że jestem zdrowy.
Dziękuję ci Boże za to, że oglądam, czytam i słucham.
Dziękuję ci Boże za to, że wybaczam.
Dziękuję ci Boże za umiejętność słuchania innych ludzi.
Dziękuję ci Boże za moich rodziców.
Dziękuję ci Boże za każdy kolejny dzień mojego życia.

Dziękuję ci Boże za …………………………………………………………………. .

                                                                                               ………………………………………………………………….. 
                                                                        Podpis

1.  Wybrani uczniowie Jezusa. Było 
ich dwunastu.

2. Kontynent, na którym mieszkamy.
3. Imię pierwszego człowieka.
4. Liczy 30 lub 31 dni.
5.  W Szczebrzeszynie ..... brzmi 

w trzcinie.
6. Inaczej: fotografia.
7.  Państwo, którego symbolem są 

piramidy.
8.  Choroba skóry, o której czytamy 

w Ewangelii.
9.  Liczba trędowatych uzdrowionych 

przez Jezusa.

Zadanie

Zadanie

32
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33
Pan Jezus odpuszcza grzechy

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 
umiłowała. (Łk 7, 47)

Pewnego razu bogaty człowiek o imieniu Szymon zaprosił Pana Je-
zusa na posiłek. Kiedy Pan Jezus siedział za stołem, do domu weszła 
kobieta, o której wszyscy wiedzieli, że jest grzesznicą. Podeszła do Pana 
Jezusa i zaczęła bardzo płakać. Jej łzy padały na stopy Pana Jezusa. Ona 
zaś swoimi włosami je ocierała. Potem nacierała je bardzo drogim olej-
kiem. Szymon pomyślał sobie, że gdyby Pan Jezus rzeczywiście wiedział 
wszystko, wiedziałby również, że ta kobieta jest grzesznicą. Pan Jezus 
doskonale wiedział, o czym Szymon myśli i zwrócił się do niego słowami: 
widzisz Szymonie, ty nie podałeś mi wody do nóg, a ona łzami umyła 
mi stopy. Dlatego odpuszczam jej grzechy, bo bardzo mnie umiłowała. 
Potem powiedział do tej kobiety: Twoje grzechy są ci odpuszczone.
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Z rozsypanych wyrazów ułóż zdanie.

Czytając od tyłu, napisz nazwę miejsca w kościele, w którym 
kapłan w imieniu Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam. Zapomnij nam nasze 
winy. Przywołaj kiedy zbłądzimy. Ojcze zapomnij nam.

ŁANOJSEFNOK

...............................

grzechy       odpuszczone   są     twoje

Zadanie

Zadanie

Dlaczego Pan Jezus mógł grzesznicy odpuścić grzechy?
Pan Jezus mógł grzesznicy odpuścić grzechy, ponieważ jest 
prawdziwym Bogiem.

Pytanie

Piosenka

33
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34
Pan Jezus rozmnaża chleb

Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów  
jęczmiennych i dwie ryby. (J 6, 9)

Pewnego razu Pan Jezus usiadł na wzgórzu nad jeziorem i nauczał. 
Ludzie uważnie Go słuchali wiele dni i zupełnie zapomnieli o jedzeniu. 
Apostołowie chcieli, aby Jezus odesłał ludzi do domów. Wśród tłumu 
był jednak chłopiec, który miał pięć chlebów i dwie ryby. Pan Jezus 
kazał ludziom usiąść. Następnie wziął chleby, odmówił błogosławień-
stwo i kazał rozdać ludziom. Tak samo kazał ludziom rozdać ryby. Jak to 
możliwe, pomyśleli apostołowie, chleba jest tak mało, a ludzi tak dużo? 
Posłusznie zaczęli dzielić chleb. Dali jednemu, drugiemu, trzeciemu, 
piątemu i dziesiątemu… chleba nie ubywało, każdy dostał kawałek. 
Każdy też dostał kawałek ryby. Wszyscy jedli do syta. Pan Jezus kazał 
pozbierać wszystkie resztki. Zebrano ich pełnych dwanaście koszy. 
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Ułóż w prawidłowej kolejności.

Zakoloruj tło odpowiedniej liczby ryb i chlebów, zgodnie z tym, 
co mówili Apostołowie do Pana Jezusa.

Napisz, jak dziś możesz nakarmić głodnych.

Jest tu jeden chłopiec, który ma

i

Przypomnij sobie modlitwę przed i po jedzeniu.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

Chłopiec przyniósł 2 ryby i 5 chlebów.

Pan Jezus usiadł na wzgórzu i nauczał.

Pan Jezus odmówił błogosławieństwo.

Apostołowie proszą Pana Jezusa, aby 
odesłał ludzi do domów. 

Apostołowie rozdawali chleb ludziom.

Zadanie

Zadanie

Zadanie

34

1
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Uzupełnij obrazek.

35
Pan Jezus ma władzę nad śmiercią

Dziewczynko, mówię ci, wstań. (Mk 5, 41–42)

Kiedyś źle poczuła się córeczka Jaira, przełożonego w Synagodze. 
Rodzice dziewczynki wiedzieli, że tylko Pan Jezus może ją uratować. Jair 
poszedł do Pana Jezusa, upadł Mu do nóg i prosił Go, aby przyszedł do 
jego domu i uzdrowił dziewczynkę. Kiedy jednak Pan Jezus szedł do ich 
domu, przyszedł służący i powiedział do Jaira: „Nie trudź już nauczy-
ciela, twoja córka umarła”. Pan Jezus odpowiedział: „Nie bój się, tylko 
wierz”. Kiedy przyszli do domu, zebrali się już tam krewni i sąsiedzi 
i opłakiwali dziewczynkę. Pan Jezus kazał wszystkim wyjść. Pozwolił 
zostać tylko rodzicom dziewczynki oraz trzem apostołom: Janowi, Ja-
kubowi i Piotrowi. Następnie wziął dziewczynkę za rękę i powiedział: 
„Dziewczynko, wstań”. I dziewczynka natychmiast ożyła i wstała. 

Zadanie
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Zaznacz odpowiedzi wpisując odpowiednią literkę do kratki: 
P – prawda, F – fałsz 

Rozsypane części umieść we właściwym miejscu w diagramie.

Zadanie

Zadanie

Dlaczego Pan Jezus mógł wskrzesić dziewczynkę?
Pan Jezus mógł wskrzesić dziewczynkę, bo jest Bogiem i to 
On decyduje, kiedy czyjeś życie się zacznie i kiedy skończy. 

Pytanie

35

Pan Jezus uzdrowił córkę Jaira.

Jair był przełożonym w Synagodze. 

Do domu Jaira Pan Jezus przyszedł z Janem, 
Jakubem i Filipem.

Panu Jezusowi towarzyszyli Jan, Jakub, Piotr.

Pan Jezus wskrzesił córkę Jaira.

P
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36
Pan Jezus ukazuje swoją chwałę 

na górze Tabor

To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodo-
banie, Jego słuchajcie. (Mt 17, 5)

Pewnego razu Pan Jezus poszedł na wysoką górę i zabrał ze sobą 
trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, i tam się modlił. Wtedy Pan 
Jezus się przemienił: apostołowie zobaczyli, że jego postać jaśniała 
jak słońce, a szaty stały się lśniąco białe. Zobaczyli też dwie postacie 
obok Pana Jezusa: Mojżesza i Eliasza. Usłyszeli także głos Boga Ojca: 
„To jest Syn mój umiłowany (…), Jego słuchajcie”. Apostołowie byli 
bardzo zachwyceni, a Piotr powiedział: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i je-
den dla Eliasza”. Potem obłok zasłonił wszystko i za chwilę nikogo już 
nie widzieli przy sobie, tylko samego Pana Jezusa. 
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Odczytaj i zapisz zadanie.
Zadanie

Co to jest adoracja?
Adoracja to możliwość bycia przy Jezusie obecnym w Naj-
świętszym Sakramencie.

Pytanie

36

.........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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Ułóż zdania w prawidłowej kolejności.

Pokoloruj napis na żółto, a tło na niebiesko.

Piotr, Jan i Jakub zobaczyli Mojżesza i Eliasza.

Pan Jezus poszedł na górę i zabrał ze sobą trzech 
apostołów.

Potem obłok zasłonił wszystko.

Apostołowie usłyszeli głos: „To jest mój Syn umiło-
wany, Jego słuchajcie”.

Zadanie

Zadanie

Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, Jezus jest tu.
Pan Jest wśród nas...
Bóg kocha nas...

Piosenka

1

36



III
Pan Jezus naucza 
w przypowieściach



III
Pan Jezus naucza 
w przypowieściach
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Przypowieść o talentach

37

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że 
nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 
nawet to, co ma. (Mt 25, 29)

Pan rozdał swoim sługom talenty, każdemu według jego zdolno-
ści, i odjechał. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 
jeden. Ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót 
i zyskał drugie pięć. Tak samo zrobił ten, który otrzymał dwa talenty. 
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył 
pieniądze swego pana. Gdy pan wrócił, rozliczył swoje sługi. Bardzo 
ucieszył go sługa, który otrzymał pięć talentów i dwa talenty. Na-
tomiast mocno rozgniewał go sługa, który otrzymał jeden talent. 
Pan odebrał mu talent i dał temu, który miał już dziesięć talentów. 

Pokoloruj obrazek.
Zadanie
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Trzej słudzy pomnażali dobra, które otrzymali od swego pana. 
Uzupełnij worki taką ilością talentów, aby działania były popraw-
ne, a w kwadraty wpisz cyfry odpowiadające liczbie talentów.

37

Zadanie

Co to jest przypowieść? 
Przypowieść to pouczająca opowieść, w której występuje 
porównanie zdarzeń do pewnych symboli. Przekazuje nam, 
jak mamy postępować.

Pytanie
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37
Rozwiąż działania, potem wpisz sylaby zgodnie z wynikiem od 
największego do najmniejszego, a dowiesz się, czego Pan Jezus 
chciał nas nauczyć w tej przypowieści.

Narysuj, jaki talent otrzymałeś od Boga.

Zadanie

Zadanie

5+4 = 3+4 =

4+1 = 15-3 =



Katecheza

109

38
Przypowieść o domu na skale

Jeżeli Bóg jest na pierwszym  miejscu, to wszystko 
jest na właściwym miejscu. (św. Augustyn)

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na 
skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły 
w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego 
zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać 
z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.  
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten 
dom. I runął, a upadek jego był wielki.

Pokoloruj dom z mocnym fundamentem.
Zadanie
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Napisz na kamiennym murze wyrazy odgadnięte z rysunków 
i rozszyfruj hasło.

Wpisz wartości, na których można budować swój dom.

Jeśli na piasku zbudujesz swój dom, gdyby na piasku on stał, wiedz, że choćby 
piękny był i podwójne mury miał, budować będziesz jeszcze raz. (x2)

Zadanie

Zadanie

Piosenka

38

1

2

34
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39
Pan Jezus uczy nas pokory. 

O faryzeuszu i celniku

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony. (Łk 18, 14)

Do świątyni przyszło dwóch ludzi: faryzeusz i celnik. Weszli do świą-
tyni, aby się modlić. Pierwszy z nich, faryzeusz, mówił: „Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo 
jak i ten celnik”. Natomiast drugi z nich, celnik, stanął z daleka i nie 
śmiał nawet oczu podnieść, bił się w piersi i prosił: „Boże, miej litość 
dla mnie, grzesznika!”. 

My także każdego dnia rozmawiamy z Panem Bogiem. Pan Bóg 
chce, abyśmy w czasie modlitwy mówili Mu o wszystkim i sprawie-
dliwie oceniali siebie i innych. 
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Zadanie

Czego uczy nas Pan Jezus w przypowieści o faryzeuszu i celniku?
Pan Jezus uczy nas pokory i pięknej modlitwy.

Co piętnuje Pan Jezus w tej przypowieści?
Pan Jezus piętnuje pogardę i wywyższanie się.

Pytanie

Uzupełnij zdanie, które wypowiedział celnik w czasie swojej 
modlitwy. (użyj podanych słów w elipsach)

Boże, miej ………………………....………….......................... 

dla …………………………….......……, 

………………………………………………… .

grzesznika

litość

mnie

39
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Wykreśl słowa, które są odpowiedzią na następujące pytania:
Kto przyszedł do świątyni? 
Co sprowadziło ich do świątyni?

F A P R Y Y Z S Z

N Y E U S Z C E L

P N O K I K O M O

D L I R T W A N Y

Odczytaj słowa powstałe z pozostałych liter, zapisz je przy 
odpowiednich osobach. 

F A R Y Z E U S Z     C E L N I K

Zadanie

39
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Przypowieść o uczcie

40

Przyjdźcie, bo wszystko już gotowe. (Łk 14, 17)

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wiele osób. 
Gdy wszystko było gotowe, zaproszeni goście zrezygnowali z uczty. 

Rozgniewany go-
spodarz nakazał 
słudze, aby po-
szedł i przypro-
wadził wszystkich 
ubogich, niewido-
mych i chorych. 
Aby to właśnie 
oni, korzysta-
jąc z zaproszenia 
pana, zostali na-
karmieni do syta. 

Msza św. jest ucztą. Jesteśmy na nią zaproszeni przez gospodarza, 
którym jest Jezus Chrystus. Gromadzimy się w Jego domu przy sto-
le, czyli ołtarzu. 
Słuchamy słowa 
Bożego i spoży-
wamy pokarm, 
którym jest Cia-
ło Pana Jezusa.
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Wybierz osoby, które przyjęły zaproszenie na ucztę, przyklej 
je w odpowiednim miejscu za stołem. Osoby, które odrzuciły 
zaproszenie, przyklej w ramce pod obrazkiem. Dokończ kolo-
rowanie obrazka.

40
Zadanie
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40
Uzupełnij.

Uzupełnij zdanie, wykorzystując słowa z tabelki.

…………………………………………………..   ………………………………………..  

jest prawdziwą …………………………...................….., na którą 

……………………………………………………… nas  ………………………………  

………………………………………… . 

Pan Jezus,   ucztą,   Msza Święta,   zaprasza 

Zadanie

Zadanie

UCZTA MSZA ŚWIĘTA

Gospodarz Pan Jezus

Słudzy

Ci którzy przyjęli zaproszenie

Ci którzy odrzucili zaproszenie

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

Piosenka
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41
Pan Jezus uczy nas słuchać. 

Przypowieść o siewcy

Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i za-
chowują je. (Łk 11, 28)

Pan Jezus chciał, aby wszyscy ludzie słuchali Jego słów. Dlatego pew-
nego razu opowiedział przypowieść o siewcy. Siewca rzucał ziarno w zie-
mię. Jedno padło na drogę, ale przyleciały ptaki i je wydziobały, drugie 
padło na skałę, nie mogło tam jednak zapuścić korzeni. Kolejne ziarno 
wpadło między ciernie, które go zagłuszyły i nie pozwoliły wzrosnąć.  
Jeszcze inne ziarno padło na żyzną ziemię, wykiełkowało i wydało plon.

Ziarno to słowo Boże, siewcą jest sam Pan Jezus, a różnorodne gleby 
to ludzie, którzy przyjmują słowo Boże bądź je odrzucają.
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Przyporządkuj odpowiednie podpisy do podanych obrazków.
Zadanie

41
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Uzupełnij brakujące słowa, korzystając z wyrazów w ramkach.

Jedni są tymi przy drodze: gdy siane jest słowo, a oni usłyszą, 

zaraz szybko przychodzi ………….........………… i …………...……………  

to …………………………….. w nich słowo. 

ZABIERA,    ZASIANE,     SZATAN

Inni przyjmują siew na gruncie skalistym: oni, gdy usłyszą słowo, 

od razu z radością przyjmują je, nie mają jednak ……………....……….; 

kiedy przychodzą ……..............….….…………i ……………............…..., 

szybko się załamują. 

TRUDNOŚCI,    KORZENIA,    PRZEŚLADOWANIE

Inni przyjmują  siew między osty: ci usłyszeli słowo, ale 

……….......................………… i pragnienia innych rzeczy 

…………....…....………… słowo; i siew w nich zostaje bez plonu. 

ZAGŁUSZAJĄ,    BOGACTWA

A przyjmującymi siew na ziemię dobrą są ci, którzy słyszą  

słowo, …….……………. je i ……………........……….……   ………………………….: 

trzydziestokrotny, sześdziesięciokrotny i stokrotny.

WYDAJĄ OWOC,      UZNAJĄ 

Zadanie

41



IV
Jezus – Syn Boży 

jest naszym Zbawicielem



IV
Jezus – Syn Boży 

jest naszym Zbawicielem
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Wielki Post pomaga nam otworzyć serce 
na miłość Boga i bliźniego

42

Idź precz, szatanie, tylko Panu, Bogu swemu, bedziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (Mt  4, 10)

Właśnie rozpoczął się czas 40-dniowego Wielkiego Postu. Jest to 
czas naszego umartwiania się ze względu za Pana Jezusa, który także 
przez 40 dni pościł na pustyni. W tym czasie aż trzy razy przychodził 
do Niego szatan, aby Go kusić. Diabeł próbował różnych sztuczek, 
ale Jezus nie uległ jego namowom.

Dlatego my w Wielkim Poście staramy się naśladować Jezusa, 
który pokonał szatana i nie dał się namówić na zło. Tak jak Pan Jezus 
mówimy mu: „Idź precz, szatanie”.
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42

Z postacią znajdującą się w środku połącz strzałkami te czyn-
ności, które pomogą ci w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu, 
następnie pokoloruj te obrazki. W wolnym miejscu dorysuj, co 
jeszcze może ci pomóc w wielkopostnym przygotowaniu na 
spotkanie z Panem Jezusem.

Zadanie

Ile dni trwa Wielki Post?
Wielki Post trwa 40 dni.

Co pomaga nam właściwie przeżyć Wielki Post?
We właściwym przeżyciu Wielkiego Postu pomaga nam: 
pokuta, jałmużna, post i modlitwa.

Pytanie
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Wpisz w kratki pierwszą literę nazw przedmiotów i odczytaj, 
a dowiesz się, co pomoże ci właściwie przeżyć Wielki Post.

Zadanie

42
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43
Jezus nas uczy, jak służyć innym

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: 
„Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” (J 13, 6)

Rozpoczęła się wieczerza. W pewnym momencie Pan Jezus wstał, 
wziął miskę, nalał wody, podszedł do apostołów, uklęknął przed nimi 
i zaczął umywać im nogi. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten powie-
dział: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Pan Jezus odrzekł: „Jeśli 
cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Piotr nie rozumiał, 
co znaczą słowa Jezusa, ale wiedział, iż Pan Jezus daje im przykład, jak 
powinni służyć ludziom.
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Zadanie

Dlaczego Pan Jezus umył uczniom nogi?
Pan Jezus umył uczniom nogi, aby im pokazać, że przyszedł, 
aby im służyć.

Pytanie

Wklej brakujące części, a następnie pokoloruj szaty Pana Jezusa 
na czerwono, a szaty Świętego Piotra na niebiesko.

43
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Uzupełnij zdanie, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów. 
Pomogą ci słowa w tabelce.

Narysuj, w jaki sposób ty możesz służyć swoim bliźnim.

czynili,  uczyniłem,  przykład,  nawzajem,  wy

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to 

i wyście powinni sobie ………..……..............…….umywać 

nogi. Dałem wam bowiem ………................……, abyście 

i …....…. tak………......……, jak Ja wam……............…………...

Zadanie

Zadanie

43
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Pan Jezus przyjmuje wolę Ojca

44

I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, 
żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. (Mk 14, 35)

Pan Jezus po Ostatniej Wieczerzy, w czasie której pożegnał się ze 
swymi uczniami, był bardzo smutny i bał się. Zbliżał się czas Jego strasz-
nej męki i śmierci. Wyszedł więc z Wieczernika i udał się do Ogrodu 
Oliwnego na modlitwę. Panu Jezusowi towarzyszyli Piotr, Jan i Jakub. 
Jezus prosił ich, aby zostali i modlili się razem z Nim, lecz oni zasnęli. 
„Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich; wszakże nie moja wola, 
lecz Twoja niech się stanie” – tak Jezus zwracał się do Boga. 

Pan Jezus dodaje nam odwagi. Uczy nas, że trzeba się zgodzić 
z wolą Boga Ojca, trzeba modlić się tak, jak On.
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44

Wykreśl słowa z tabelki, odczytaj i zapisz hasło.

Hasło:

................................................   ............    ........................................

Zadanie

Gdzie Pan Jezus modlił się przed swoją męką?
Przed swoją męką Pan Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym.

Którzy apostołowie towarzyszyli Panu Jezusowi w Ogrodzie  
Oliwnym?

Panu Jezusowi towarzyszyli: Piotr, Jan, Jakub.

Pytanie

M D O M O D M Ę K A

L I T W O G R Ó D A

W I E C Z E R N I K

W K I E L I C H O G

B Ó L R J A K U B Ó

P I O T R J J E R O

Z O L I M A C U

Jerozolima, ból, dom, Piotr, 
ogród, Jakub, wieczernik, męka, kielich
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Zadanie

Zadanie

Uzupełnij zdania. 

Pokoloruj literki i zapamiętaj.

Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. 
Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg człowiek.

Ref. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. 
Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

Wziął ze sobą ………………………...........….,   Jakuba 

i ………………………….. .

Zostańcie tu i …………………..…… …….…… razem ze Mną. 

Ojcze, jeśli chcesz, ……….....….……. ode Mnie ten kielich. 

Piosenka

44
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45
Pan Jezus oddaje za nas swoje życie

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świa-
ta – pójdźmy z pokłonem.  (Obrzędy Triduum Paschalnego)

Wielki Piątek to dzień śmierci Pana Jezusa, dlatego też jest dniem 
największej żałoby. W tym dniu obowiązuje post ścisły, nie odprawia 
się Mszy św., w kościołach nie używa się dzwonów, milkną organy. 
W tym dniu gromadzimy się wokół Krzyża Pana Jezusa, aby adoro-
wać Jego rany i adorować Boga, który posłał swojego Syna, aby nas 
zbawił. 



Katecheza

132

W jaki sposób Pan Jezus odkupił ludzi?
Pan Jezus odkupił ludzi przez swoją mękę i śmierć na krzyżu.

Pytanie

Zadanie
Wklej stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa.

Piosenka
Rysuję krzyż kropelką krwi,
z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi,
do nieba drzwi, 
dla mnie otwarte są. 

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy,
za serdeczne krople krwi,
Jezu dziękuję Ci. Za otwarte 
nieba drzwi dróżką, którą 
szedłeś Ty. Jezu dziękuję Ci. 

45
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46
Zstąpił do piekieł. 

Wielka Sobota

Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.
(Obrzędy Triduumm Paschalnego)

Wielka Sobota to w kościele czas czuwania i oczekiwania na naj-
ważniejsze wydarzenie w historii zbawienia: na zmartwychwstanie 
Pana Jezusa. To czuwanie nazywamy Wigilią Paschalną. Liturgia Wi-
gilii Paschalnej sprawowana jest w noc z Wielkiej Soboty na Wielką 
Niedzielę, czyli Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezusa. W Wielką 
Sobotę wspominamy także nasze wyzwolenie od grzechu, czyli nasz 
chrzest św., dlatego w czasie Liturgii wszyscy zebrani odnawiają 
swoje przyrzeczenia chrzcielne.
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Zadanie

Zadanie

Uzupełnij zdanie poniżej, wykorzystując określenia w ramkach.

Pokoloruj i odczytaj napis.

……………………………………………………………………………… to 

……………………………………………………………………………………

noc w  …………………………………………………………………………,

ponieważ wtedy Pan Jezus zmartwychwstał i dokonało się 

…………………………………………………………………………………

46

nasze zbawienie

historii zbawienia

Wigilia Paschalna

największa i najważniejsza
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Narysuj na paschale odpowiednie oznaczenia i napisz, co one 
oznaczają.

................................

................................

................................

Zadanie

46
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Zmartwychwstały Pan Jezus 
towarzyszy uczniom w drodze do Emaus

47

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił bło-
gosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. (Łk 24, 30–31)

Uczniowie idący do Emaus w czasie  swojej podróży spotkali Zmar-
twychwstałego Pana Jezusa, jednak Go nie rozpoznali. Dopiero póź-
niej, przy wspólnym posiłku, dał się im poznać.

My również spotykamy Pana Jezusa „łamiącego chleb” podczas 
każdej Mszy Świętej. Pan Jezus przychodzi, by się z nami spotkać. 
Tak jak do uczniów idących do Emaus, Pan Jezus mówi do nas i karmi 
nas swoim Ciałem.  Msza Święta to najlepsze miejsce do spotkania  
i rozpoznania Pana Jezusa.
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47
Pod obrazkami wklej prawidłowe nazwy dni, w których miało 
miejsce przedstawione wydarzenie.

Zadanie
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Zadanie

Zadanie

Wstaw słowa z ramki w odpowiednie miejsce, a potem głośno 
przeczytaj tekst.

chleb, oczy, serce, rozmawiał

Pokoloruj ramki tych wyrazów, które wiążą się ze Zmartwych-
wstałym Panem Jezusem.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął …………………………………., 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 

………………………….. im się otworzyły, lecz On zniknął im z oczu. 

I mówili nawzajem do siebie. Czy ……………………….. w nas nie 

pałało, kiedy ……………………………. z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?

47

PIERWSZY 
DZIEŃ WIOSNY

PUSTY
GRÓB

WIELKA
NIEDZIELA

WIELKI
CUD

EMAUS

BAJKA

Piosenka
Jak rozpoznać mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam.
Pomóż mi, bym Go odnalazł i już nie był sam.
W kościele, w kościele, mój Chrystus jest. 
W kościele, w kościele, On czeka Cię.
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48
Jezus Zmartwychwstały 

przekazuje władzę Piotrowi

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej skale zbuduję Ko-
ściół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego. (Mt 16, 18)

Pan Jezus obiecał Piotrowi, że otrzyma najwyższą władzę w Ko-
ściele. Obietnicę tę spełnił po zmartwychwstaniu, kiedy ukazał się 
Apostołom nad jeziorem Genezaret i powiedział Piotrowi: „PAŚ 
OWCE MOJE, PAŚ BARANKI MOJE”.

Tymi słowami uczynił św. Piotra swoim zastępcą na ziemi. Św. Piotr 
był biskupem w Rzymie, dlatego każdy biskup Rzymu jest następcą 
św. Piotra. Nazywamy go Ojcem Świętym albo papieżem.
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Kogo Pan Jezus uczynił swoim zastępcą na ziemi?
Pan Jezus uczynił swoim zastępcą na ziemi Świętego Piotra, 
któremu dał najwyższą władzę w Kościele.

Kto jest następcą Świętego Piotra?
Następcą Świętego Piotra jest biskup Rzymu, którego nazy-
wamy Ojcem Świętym lub papieżem.

Pytanie

Zadanie
Rozszyfruj zapis, a dowiesz się, o co Pan Jezus zapytał Piotra.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

48
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Wpisz słowa, które Pan Jezus skierował do św. Piotra, przeka-
zując mu władzę w Kościele. (wykonaj działania matematyczne, 
wyrazy wpisz zgodnie z otrzymanymi wynikami od najmniejsze-
go do największego)

Święty Piotr został widzialnym zastępcą Pana Jezusa. A kto dziś 
jest widzialnym następcą Świętego Piotra?

Zadanie

Zadanie

48

 

 

 

 

 

 

4 x 2 = ..................

Paś

1 x 1 = ..................

Paś

10 - 6 = ..................

owce

3 + 2 = ..................

moje
2 x 5 = ..................

baranki

10 + 5 = ..................

moje
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Pan Jezus wraca do Ojca

49

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba.
 (Mk 16, 19)

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, wte-
dy też powiedział do Apostołów: „Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. W czterdziestym dniu po zmartwychwstaniu Jezus wraz 
z uczniami udał się na Górę Oliwną. Tam się z nimi pożegnał i wrócił 
do swojego Ojca do nieba. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem 
i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. 
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49
O co Pan Jezus prosił Apostołów przed swoim Wniebowstąpie-
niem? (uzupełnij brakujące wyrazy)

Rozwiąż krzyżówkę, następnie oznaczone literki wpisz w od-
powiednie kratki, a dowiesz się, kto dziś głosi Ewangelię Pana 
Jezusa na całym świecie.

 Miejscowość, w której Apostołowie poznali Jezusa po łamaniu 
chleba.

Imię pierwszego Papieża.

 Miejsce, gdzie Pan Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę z Apo-
stołami.

Nazwa rzeki, w której Pan Jezus przyjął chrzest.

……….......……….. na cały świat i ………......………. 

wszystkie narody, udzielając im  ……...........….. 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

Zadanie

Zadanie

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 9 8

2

4 6

7

5
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Zadanie

Jak uczeń klasy II może nauczać o Panu Jezusie i głosić Ewangelię? 

49

Narysuj, jak możesz głosić Ewangelię już 
„teraz”.

Narysuj, jak będziesz mógł głosić Ewan-
gelię, gdy będziesz dorosły.

Narysuj, jak możesz pomagać misjonarzom, by oni mogli skuteczniej 
głosić Ewangelię.

V
Bogu odpowiadam wiarą 



V
Bogu odpowiadam wiarą 
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Pan Jezus pozostawia 
nam sakramenty

50

Sakramenty to dary łaski od Boga.  (św. Jan Paweł II)

Sakrament to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa 
daje nam łaskę Bożą. W każdym sakramencie następuje spotkanie 
człowieka z Panem Jezusem. Pan Jezus ustanowił siedem następują-
cych sakramentów świętych: 1) chrzest, 2) bierzmowanie, 3) Eucha-
rystia, 4) pokuta, 5) namaszczenie chorych, 6) kapłaństwo, 7) mał-
żeństwo. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo można przyjąć tylko 
jeden raz w życiu, gdyż wyciskają na duszy niezatarty znak. Władzę 
sprawowania sakramentów Kościół otrzymał od Pana Jezusa.

1

4

7
6

3

5

2
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50

Wpisz literki w odpowiednie kratki.

Uzupełnij zdanie.

W każdym sakramencie spotyka się                          

………………..………………………  z   ………………………………

E     K     M     R     T     S     N     A    A 

Zadanie

Zadanie

Co to są sakramenty?
Sakramenty to znaki łaski ustanowione przez Chrystusa. 

Ile mamy sakramentów?
Mamy siedem sakramentów świętych.

Pytanie

7 25819463

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOGIEM CZŁOWIEK
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Zadanie

Wklej prawidłową nazwę. Zakreśl sakramenty, które możemy 
przyjąć tylko jeden raz w życiu.

50
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51
Pan Jezus posyła nam 

Ducha Świętego

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. (J 14, 26)

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, na zebranych w Wie-
czerniku Apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Pismo Święte tak 
opisuje to wydarzenie: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiąt-
nicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle 
dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki 
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dz 2, 1–4)



Katecheza

150

Kim jest Duch Święty? 
Duch Święty to trzecia osoba boska, która pochodzi od Ojca 
i Syna.

Pytanie

Zadanie
Uzupełnij zdanie, wpisując poszczególne sylaby w płomyki. 

Duch Święty każdego chrześcijanina:

SZA,  CNIA,  U,  PO,  ŚWIĘ,  MA,  U,  CIE,  CA 

PO SZA

ŚWIĘ

CNIA

51
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Pokoloruj literki modlitwy do Ducha Świętego.

Pokoloruj witraż przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego.

Zadanie

Zadanie

Duchu Święty, przyjdź. /x2 
Niech wiara zagości, 
nadzieja zagości, 
niech miłość zagości w nas.

Piosenka

51
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Żyjemy we wspólnocie Kościoła

52

Jesteście w tej wielkiej wspólnocie Ludu Bożego, która 
na całym świecie tworzy jeden Kościół, jeden Chrystusowy 
Kościół. (św. Jan Paweł II) 

Wszyscy ludzie, których łączy wspólna wiara i wspólny chrzest, 
tworzą jeden Kościół Chrystusowy. Pierwsze wspólnoty Kościoła 
powstały po Pięćdziesiątnicy, a więc po zesłaniu Ducha Świętego. 
Od tego dnia Kościół ukazuje się jako wspólnota uczniów Jezusa. 
Każdy z nas przez chrzest do tej wspólnoty został włączony i ma 
w niej wyznaczone zadanie. To od każdego z nas zależy, jak wspól-
nota Kościoła będzie się rozwijać.

Pokoloruj obrazek.
Zadanie
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52
Rozwiąż działania matematyczne, a następnie wpisz literki od 
największego wyniku do najmniejszego.

Kiedy słowo „kościół” piszemy wielką, a kiedy małą literą?

kościół, 

gdy mówimy o …………………………………

…………………………………………………………

Kościół, 

gdy mówimy o …………………………………

…………………………………………………………

Zadanie

Zadanie

1+0=

Ł
3 x 3=

I

10+6=

O
2 x 2=

Ó
2 x 5=

C

25-5=

K
12+3=

Ś
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Zadanie

Zadanie

Uzupełnij definicję, wykorzystując słowa zamieszczone w ta-
belce.

Napisz, kiedy stałeś/łaś się dzieckiem Bożym i w jakim kościele 
miało to miejsce.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

wiarę, wspólnota, Bożymi, chrzest

Kościół to ………………………………………………. tych 

wszystkich, którzy przez ………………………… 

i …………………………………………….. stają się 

dziećmi…………………………………………... .

Piosenka
Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. 
Kościół żywy i prawdziwy – to jest serc wspólnota. 
Jedno serce, jedna dusza – to jest serc wspólnota.

52
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Męczeństwo Świętego Szczepana

Panie, nie poczytaj im tego grzechu!  (Dz 7, 60)

Św. Szczepan urodził się w Jerozolimie. Był pomocnikiem Aposto-
łów w głoszeniu Ewangelii oraz do posługi ubogim. Wskazywał, że 
Jezus jest Synem Bożym i zasiada po prawicy Ojca. Za głoszenie tej 
prawdy został skazany na śmierć przez ukamienowanie. Podczas ka-
mienowania Szczepan modlił się, by grzechy jego prześladowców zo-
stały im wybaczone. Jest pierwszym chrześcijańskim męczennikiem.
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Kim był św. Szczepan?
Święty Szczepan był pierwszym męczennikiem, który po-
niósł śmierć z miłości do Pana Jezusa.

Kto to jest męczennik?
Męczennik to człowiek, który cierpi i umiera z powodu wiary 
i miłości do Pana Jezusa.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

Aby poznać imię jednego z uczniów Pana Jezusa, wpisz pierwsze 
litery wyrazów odgadniętych rzeczy.

Odczytaj i zapisz słowa św. Szczepana, które powiedział w czasie 
kamienowania. (są one w lustrzanym odbiciu)

.......................................................

.......................................................

......................................................

53

Panie
nie poczytaj im

tego grzechu
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54
Uwolnienie Świętego Piotra

Przepasz się i włóż sandały! – powiedział mu anioł. 
A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź 
za mną! (Dz 12, 8)

Piotr zakuty w łańcuchy spał między dwoma żołnierzami, a straż 
strzegła więzienia. W nocy zjawił się anioł, który obudził Piotra i roz-
kazał Mu, aby ubrał swe sandały, narzucił płaszcz i poszedł za nim. 
Piotr wykonał polecenie anioła i wyszedł z nim z więzienia. Piotr 
wiedział, że to Bóg posłał swego anioła i ocalił mu życie.  

Piotr wrócił do domu Marii, matki Jana, gdzie wielu ludzi zebrało 
się na modlitwie, prosząc Boga, by im pomógł i ocalił Piotra. 
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Zadanie

Zadanie

Wykonaj działania matematyczne, a następnie sylaby wpisz do 
tabelki. (od najmniejszego do największego wyniku)

Uporządkuj słowa prośby (od największego do najmniejszego 
wyrazu) papieża św. Jana Pawła II skierowaną do ludzi. 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

  

 

 

 

2 x 10

= ..............

NIE

8 – 3

= ..............

PRZE

20 – 10

= ..............

ŚLA

3 x 4

= ..............

DO

12 + 4

= ..............

WA

„Proszę,
abyściemodlili się

za mnie za życia mojego

i po śmierci”.

54
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..........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Wykreśl z diagramu słowa (wszystkie w poziomie): 
więzienie, żołnierze, to, kajdany, światło, Pas-
cha, Jan, Jakub, sandały, modlitwa, Bóg, Piotr. 
Odczytaj i zapisz hasło.

Zadanie

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą swoim, 
najwyższym pasterzem naszym papieżem FRANCISZKIEM 
i prowadź go w swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego,
aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, 
i z całą mocą to wypełniał. 

Modlitwa

T E R A Z P I O T R W I E M
N A K A J D A N Y P E W N O
Ż E W I Ę Z I E N I E P A N
P O S Ł A Ł J A N S W E G O
A N I O Ł A Ś W I A T Ł O I
W Y R W A Ł M O D L I T W A
J A K U B M N I E Z R Ę K I
H E R O D A S A N D A Ł Y I
Z Ż O Ł N I E R Z E T E G O
B Ó G W S Z Y S T K I E G O
C Z E G O O C Z E K I W A L
I P A S C H A Ż Y D Z I T O

54
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Nawrócenie św. Pawła

55

Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?  (Dz 9, 4)

Szaweł urodził się w Tarsie. Nie znał Pana Jezusa, ale wiele wiedział 
o Jego wyznawcach i ich nienawidził. Wybrał się do Damaszku, aby 
tam prześladować chrześcijan. Kiedy zbliżał się już do Damaszku, 
olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos: „Szawle, 
Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?” – zapytał 
Szaweł? „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Kiedy Szaweł 
podniósł się z ziemi, otworzył oczy, ale nic nie widział, stracił wzrok. 
W Damaszku Szaweł spotkał Ananiasza, odzyskał wzrok i stał się 
największym apostołem i misjonarzem. Nie nazywano go już Szaw-
łem, tylko Pawłem. Jego życie było niezwykłe. Odbył bardzo wiele 
podróży, wszędzie nauczając o Panu Jezusie. Kilka razy był w wię-
zieniu. Oddał swoje życie za Jezusa.
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55

Rozwiąż krzyżówkę i zapisz odczytane hasło:

Hasło: ..............................................................................................

  1. Dzień zmartwychwstania Jezusa
  2. Imię Matki Jezusa
  3. Stworzony przez Boga
  4. Na nim umarł Jezus
  5. Inaczej dom Boży
  6. Inna nazwa Mszy Świętej
  7. Pierwszy sakrament, który przyjmujemy
  8. Dobra Nowina o Jezusie
  9. Inaczej Pismo Św.
10. Czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Zadanie

Co to jest nawrócenie?
Nawrócenie to zmiana swojego życia i powrót na drogę 
prowadzącą do Boga.

Pytanie

1

2 A
3 Ś

4 K Ż

K Ł

6 H

7 T

8 E A

9 B

10 A

5
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Zadanie

Aby odnaleźć zaszyfrowane słowa, posłuż się podanym niżej 
kluczem.

Piosenka
Szaweł bardzo kochał Boga, kochał Go ze wszystkich sił.
Ale nie mógł w to uwierzyć, że Pan Jezus Bogiem był. 
Ref:  Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo.
 Dziś miłością walczy Paweł – ołejo.
 Aż pewnego razu Szaweł  w końcu też uwierzył w to.
 Kiedy w drodze do Damaszku, osobiście spotkał Go.

55

§ • Ʃ ↔ ⃝ µ ∩ • □ ᴥ

A Ą C z Y E W I T D

∞ ҉ ≤ ɷ © Ӂ ffl ↖ ⌂

L Ł M N O P R S Ś

Szaweł był 
Ӂ ffl ↔ µ ⌂ ∞ § ᴥ © ∩ Ʃ •

chrześcijan. Stał się 
∩ • µ ffl ↔ • Ʃ ⃝ ≤

kiedy Jezus ukazał mu się w postaci 
⌂ ∩ • § □ ҉ §

Jezus posłał Ananiasza, aby pomógł Szawłowi i aby wiedział, 
że został 

Ӂ © ∩ © ҉ § ɷ ⃝

na świadka Jezusa.
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56
Maj – miesiącem Maryjnym

Królowa Nieba i najmilsza Matka nasza nigdy nie prze-
stanie wspomagać każdego swego dziecka. (Paweł VI)

Maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej. 
W maju w kościołach i przy kapliczkach gromadzą się ludzie na na-
bożeństwo majowe. Jego główną treść stanowi Litania do Najświęt-
szej Maryi Panny oraz przepiękne pieśni poświęcone Matce Bożej.
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Zadanie

Zadanie

Odszukaj literki według strzałek, a odgadniesz nazwę modlitwy, 
następnie uzupełnij zdanie.

Rozwiąż rebus i dokończ zdanie.

Modlitwa, którą śpiewamy w czasie nabożeństwa 
majowego nazywa się:

...................................................................................

..................................................................................

Ćw. 1  

odszukaj literki po linii a odgadniesz nazwę modlitwy następnie uzupełnij zdanie 

Modlitwa, którą śpiewamy w czasie Nabożeństwa 
Majowego nazywa się   
………………………………………………………………………………………………………………..    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  A      N      I      T      L      I     A 

 
 

      

 

E   R   O   L   Ń   A   T   A   S   K  
 

 
 
 

         

 

Ćw. 2 Rozwiąż rebus i dokończ zdanie 

       CIEL  +REDNI+  AP  

 

MARYJA TO NASZA  ……………………………………… . 
 

CIEL + REDNI +   AP

MARYJA TO NASZA  ......................................

56
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Pokoloruj najpiękniej jak potrafisz kapliczkę Matki Bożej 
i przyozdób ją kwiatami i świecami.

Zadanie

1. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. 
Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki! 

2. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami.
Chwalcie z nami Panią Świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Piosenka

56
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Jesteśmy Ludem Bożym – 
moja parafia

57

Dla chrześcijanina sprawą najwyższej wagi jest po-
szukiwanie oraz zachowywanie wspólnoty z siostrami 
i braćmi w wierze.  (por. Hbr 10, 23–25)

Parafia to określona wspólnota wiernych gromadzących się wo-
kół kościoła parafialnego. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, 
któremu mogą pomagać inni księża wikariusze. We wspólnocie pa-
rafialnej, podobnie jak w rodzinie, każdy ma miejsce i wyznaczone 
zadanie do spełnienia.

Zadanie
Narysuj twój kościół parafialny oraz ludzi, którzy tworzą wspól-
notę parafialną.
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Uzupełnij:

Napisz kilka słów o patronie swojej parafii. Jeżeli masz możli-
wość, wklej obrazek z patronem lub go narysuj.

Moją wspólnotę parafialną tworzą ludzie gromadzący 
się wokół kościoła parafialnego, którego patronem jest 
……………………………………………………………………………………
………………………….........................................................…… .
Proboszczem mojej parafii jest 
ksiądz   …………………….............…………………………………… .
Z mojej parafii pochodzą księża:

………………………………………………………...........................….,

…………………………………………………...........................……….,

………………………………………………...........................…………..

Zadanie

Zadanie

...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................
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Święty Jacek – 
czciciel Najświętszego Sakramentu

58

Św. Jacek siał ziarno Ewangelii i nie patrzył, kto bę-
dzie żniwował.

Święty Jacek urodził się ponad osiemset lat temu w Kamieniu Ślą-
skim. Pochodził z rycerskiej rodziny Odrowążów. Jego wujkiem był 
biskup Krakowa – Iwo Odrowąż. Biskup Iwo wysłał Jacka na studia 
do Bolonii i Paryża. Zabrał go też ze sobą do Rzymu. W tym wielkim 
mieście św. Jacek spotkał innego świętego: św. Dominika, który zało-
żył zakon dominikanów. Jacek także chciał był dominikaninem i też 
chciał głosić Ewangelię, dlatego św. Dominik przyjął go do swojego 
zakonu. Św. Jacek wraz z kilkoma zakonnikami wrócił do Krakowa 
i założyli pierwszy klasztor. Św. Jacek bardzo pragnął aby wszyscy 
poznali Pana Jezusa, chciał być misjonarzem. Uczył miłości do Pana 
Jezusa i Jego Matki zarówno bogatych, jak i biednych, głosząc wspa-
niałe kazanie i dając przykład własnym życiem. 
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Z poniższych zdań wybierz zdania prawdziwe (P) 
i fałszywe (F).

Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim.

Wstąpił do zakonu Karmelitów.

Jego wujkiem był biskup Krakowa – Iwo.

Św. Jacek studiował w Bolonii i Paryżu.

Św. Jacek założył pierwszy klasztor w Opolu.

Św. Jacek pochodził z rodziny Odrowążów.

Narysuj cud, który dokonał Święty Jacek.

Zadanie

Zadanie

P
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Pan Jezus obecny 
w Najświętszym Sakramencie

59

Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego 
Kościoła. (z pieśni)

Od XIII wieku Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem, aby podziękować Chrystu-
sowi za dar Siebie w Najświętszym Sakramencie. Inicjatorką usta-
nowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna. W Polsce obchody 
uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po 
ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołta-
rzach, przy których czytane są fragmenty czterech Ewangelii zwią-
zane tematycznie z Eucharystią.
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Dorysuj brakujące postacie i pokoloruj obrazek przedstawiający 
procesję Bożego Ciała.

Z poniższych wyrazów ułóż drugą prawidłową nazwę uroczy-
stości Bożego Ciała.

Uroczystość Bożego Ciała =

...................................................................................

...................................................................................

Zadanie

Zadanie

i UroczystośćKrwi Chrystusa Ciała Najświętszego
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Zadanie

Zaprojektuj dekorację okna na Uroczystość Bożego Ciała.

Piosenka
Ref.  Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 
1.  Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba 

w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez 
ziemię dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. 

2.  Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, 
pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się 
ołtarzem, a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

59
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W czasie wakacji 
pamiętamy o Bogu

Pokornie prosimy Ciebie, Boże, błogosław nam na 
czas naszych wakacji. (modlitwa)

Każdemu człowiekowi, który solidnie pracuje i wypełnia obowiąz-
ki, czyli także i Tobie po całorocznym wysiłku w szkole, należy się 
czas, aby zregenerować siły. Już sam Pan Jezus skierował do swoich 
uczniów, którzy wrócili z pracy misyjnej, słowa: Pójdźcie osobno na 
miejsce ustronne i trochę odpocznijcie (Mk 6, 31). Zawsze ilekroć zbli-
żają się wakacje z radością przypominam sobie te słowa Zbawiciela. 
Dziś także Wam podajemy 10 zasad wspaniałych wakacji:

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2.  Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa 

i różańca.
3.  Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do ko-

ścioła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem – módl się!
5.  Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłą-

dzisz.
6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce. 
7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.
8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.
9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.
10.  Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy i zgłoś się znowu na 

katechizację oraz na systematyczne spotykanie się z Pa-
nem Bogiem we Mszy Świętej.
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Zadanie

Narysuj swoje wymarzone wakacje.

Piosenka

Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga.
W każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga.
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.
Ref.:  Bo Bóg naszym Ojcem,
 bo Bóg kocha nas.
 On szlak nam wyznacza
 i sam prowadzi nas.

60



Podstawowe modlitwy
Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen.

Wyznanie wiary (Skład apostolski)
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezu-
sa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha 
Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzy-
żowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwych-
wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

Uwielbienie Trójcy Świętej
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...



Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj 

im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Aniele Boży
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy.
wierzę coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.



Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości,
bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

7 grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość
4. Gniew.
5. Zazdrość
6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
7. Lenistwo. 

7 sakramentów świętych
1. Chrzest.  
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta. 
5. Namaszczenie chorych. 
6. Kapłaństwo. 
7. Małżeństwo.

10 Przykazań Bożych
  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 
  2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno. 
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
  5. Nie zabijaj. 
  6. Nie cudzołóż. 
  7. Nie kradnij. 
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 
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