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Dzień dobry 

Katecheza 

Temat: Wielki Post – trudną drogą do miłości Boga. 

Modlitwa: Ojcze nasz… ( możemy w tej modlitwie łączyć się razem o zdrowie dla nas i o ustanie 

epidemii). 

Wieli Post – wprowadzenie  (zobacz prezentację o tym czym jest wielki post 3 min 30 s. – filmik 

jest dłuższy ale nie trzeba oglądać całego – chyba że ktoś by chciał) 

https://www.youtube.com/watch?v=cghY5WgcygY 

Cytat z Pisma świętego:  „I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał,  nic mi nie pomoże.” ( 1 Kor 13, 3) 

Zapisz w zeszycie: Najważniejsza w naszym życiu jest miłość, której chcemy się uczyć i dzielić 

się nią z innymi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cghY5WgcygY


 

Jezus niósł krzyż z miłości do nas. 

Zapisz w zeszycie: My też zmagamy się z naszymi krzyżami (choroba, samotność, trudności,….) 

dopisz z czym jeszcze zmagamy się w naszym życiu.  ……………………………………………………………. 

Osoby chętne mogą skopiować obrazek lub samodzielnie narysować Jezusa z krzyżem 

w zeszycie. 

Dziś chcemy zobaczyć, że wielu ludzi zmaga się lub zmagało się z trudnościami w swoim życiu. 

Nie jest to łatwe ale oni dostrzegli, że skoro Pan Jezus też tak cierpiał w swoim życiu tu na 

ziemi  - to warto złączyć swoje życie z Bożą miłością a wtedy można dokonać wiele dobrych 

rzeczy 

Te osoby przeżywały trudne chwile - dopasuj zdania do osób które mogły zmagać się z nimi. 

 

Jan Paweł II 

 

 
 
 
 
 

Śmierć mamy gdy miał 8 lat 
 
 
 
 
 

Troska o Kościół w czasach 
komunistycznych 

Matka Teresa z Kalkuty 

 

Zamach 13 maja 1981 r. 
 
 
 
 
 
 

Śmierć bliskich osób, w czasach 
biedy. 



 
Kard. Wyszyński 

 

Bieda na ulicach Kalkuty 
 

Troska o Polaków i ich wiarę 
w czasach komunizmu 

 
s. Faustyna 

 

Twarda reguła zakonna. 

Niezrozumienie ze strony 
współsióstr 
 
 

 

Mimo wielu trudności osoby te pomagały ludziom i służyły Panu Bogu. 

Słowa pieśni Ty tylko mnie poprowadź towarzyszyły im i pozwoliły na dzielne i mądre działania 

w ich życiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=FGXPEA1UC2Q 

Po wielkim poście nadchodzi radość ZMARTWYCHWSTANIA – miłość może wszystko pokonać. 

Zadanie: Napisz jak mimo swoich trudów możesz pomóc drugiej osobie. 

Osoby, które nie piszą mogą podać przykład a poproszę by opiekun zapisał w zeszycie, może 

być forma rysunku wskazana przez ucznia.  

https://www.youtube.com/watch?v=FGXPEA1UC2Q


 

 

 

 

 

  
 

 


