
Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Dziękuję bardzo za przekazywanie uczniom zajęć z religii, wszystkie przesłane prace 

domowe oraz wszelkie starania i pomoc przy zajęciach.  

Szanowni Uczniowie!  
Nasza nauka dobiega końca. Dzisiaj ostatnia katecheza przed wakacjami. Pamiętajcie, 

proszę o codziennej modlitwie i mam nadzieję, że czasem zaśpiewacie sobie w domu 

jakąś piosenkę, której się uczyliśmy. Dziękuję, że uzupełnialiście zeszyt i wykonywaliście 

ćwiczenia. Odpocznijcie w wakacje i jak najwięcej uśmiechajcie się! Mam nadzieję, że 

miło spędzicie wakacje! Pamiętajcie, że Pan Jezus bardzo mocno Was kocha i jest przy 

Was! Jesteście radością Pana Jezusa! 
 

Przypominam, że w klasie trzeciej obowiązują: podręcznik Przyjmujemy Pana Jezusa (red.) ks. 

prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech (okładka żółta), zeszyt ćwiczeń 

Przyjmujemy Pana Jezusa, oraz zeszyt 32 – kartkowy w kratkę. Kupują je Państwo sami. 
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Katecheza 

Temat. Być prawdziwym przyjacielem Chrystusa. (temat 50, str. 124-125 w podr.)  

Opis zajęć. Jutro Dzień Ojca! Módlmy się za wszystkich tatusiów, aby byli bohaterami dla 

swoich dzieci. Wspieraj ich Panie Boże, pocieszaj, pomagaj! Panie Boże, dziękujemy Ci za 

cały rok szkolny. Wiemy, że bardzo nas kochasz i dlatego przepraszamy Cię za wszelkie zło. 

Prosimy Cię o udane wakacje i radość dla wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. 

Chroń nas. Bardzo Cię kochamy! Amen. 
 

Powtórzenie. Czy pamiętasz z zeszłego tygodnia, co spotkało pewnego podróżnika? Dlaczego 

leżał ranny przy drodze? W jaki sposób Samarytanin pomógł temu człowiekowi? Czego uczy 

nas ta historia? 
 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że Pan Jezus jest Przyjacielem ludzi.  

 

Jak myślisz? Co buduje przyjaźń? A co ją niszczy? Czego oczekujemy od przyjaciela? 

Przyjaźń buduje wspólnie spędzany czas, rozmowy, życzliwość, wzajemna pomoc. Niszczy 

zaś obgadywanie, zdradzanie tajemnic, zazdrość, brak czasu. To oczywiście tylko kilka 

przykładów. Każdy człowiek pragnie mieć przyjaciela, kogoś, komu powierzy radości 

i smutki; kogoś, kto wysłucha i pocieszy. Także Pan Jezus miał przyjaciół.  

 

Przeczytaj tekst pod tematem (nad pytaniem na czerwono). Następnie odpowiedz na pytanie: 

- Jak mięli na imię przyjaciele Pana Jezusa? 

 

Odp. Przyjaciele Pana Jezus mięli na imię: Maria, Marta i Łazarz. Pan Jeus często przebywał 

w ich domu, spożywał z nimi posiłki, odpoczywał, rozmawiał.  

 

- Jak myślisz, kto może być przyjacielem Pana Jezusa? 

- Co trzeba robić, aby być przyjacielem Pana Jezusa? 

 

Przeczytaj tekst na granatowo ze str. 124 w podręczniku. Czego oczekuje od nas Pan Jezus? 

Odp. Każdy człowiek może być przyjacielem Pana Jezusa. Trzeba go słuchać i wypełniać 

przykazania (przykazania to nakazy i zakazy, które dał nam Pan Bóg, abyśmy byli szczęśliwi, 

np. nie kradnij).  

 

Obejrzyj ilustracje oraz przeczytaj napisy w dymkach (chmurkach) ze str. 125 w podręczniku. 



Jeśli ktoś jest przyjacielem Pana Jezusa nie tylko mówi, że kocha Pana Boga, ale także dobrze 

postępuje – mówi: przepraszam, proszę, dziękuję; modli się codziennie, chodzi do kościoła 

na Mszę Świętą; uśmiecha się do innych, pomaga w domu, odrabia lekcje. Nie zapomnijcie 

w wakacje o Panu Jezusie! 
 

NOTATKA DO ZESZYTU. 
Przyjaciel Pana Jezusa słucha Go i dobrze postępuje. 

Błogosławionego wypoczynku w czasie wakacji!  

Maria i Marta z Panem Jezusem. 

 
 

 
Pomóż znaleźć drogę do Pana Jezusa. 


