
Górczyk- religia -2ap-27.04.2020 

Temat: „Wyobraźnia miłosierdzia” – ukochać Chrystusa w drugim człowieku. 

Modlitwa: Ojcze nasz 

Notatka będzie podana na końcu katechezy. 

Słów „Wyobraźnia miłosierdzia” – użył Jan Paweł II by uczyć nas być lepszymi ludźmi czyli 

widzieć drugiego człowieka tak jak widzi go Pan Jezus, dlatego chciałabym byśmy zobaczyli 

filmik, który przedstawia historię biblijną. 

– poznajmy bohaterów 

Biednego Bartymeusza, którego prześladuje bogaty Zacheusz zabierając mu wszystko co uda 

mu się zarobić. 

Zły Zacheusz jest chciwy, nieuczciwy, przegrzebuje torby innych ludzi, jest gotowy ukraść 

rzeczy, które należą do innych 

Bogaty młodzieniec, który ma duży majątek ale nie umie dzielić się z innymi. 

Jezus, który spotyka się z ludźmi, naucza, czyni cuda jest otwarty na każdego i dobrego, 

i nawet grzesznego człowieka 

1. Widzimy jaką radę daje bogatemu młodzieńcowi – by umiał dzielić się z innymi 

swoim bogactwem 

2. Apostołom mówi by pozwolili dzieciom przychodzić do Jezusa – bo Jezus kocha 

dzieci 

3. Niewidomego pyta co chce aby mu uczynił – bo Jezus szanuje wolność 

4. Zacheusza prosi by zszedł z drzewa bo chce iść do jego domu by z nim pobyć – daje 

szansę by Zacheusz zmienił się i otworzył na innych ludzi, bo bogactwo w samotności 

nie jest szczęśliwe 

A teraz zobaczcie jak to wyglądało – czy wokół nas znamy takich ludzi? 

https://www.youtube.com/watch?v=4OIyrt9dvDM 

 

Ten film pokazuje, że Jezus przyszedł na ziemię uczyć nas byśmy umieli: 

- dzielić się z innymi 

https://www.youtube.com/watch?v=4OIyrt9dvDM


- przebywać razem w radości 

- szukali drogi do nieba 

- wierzyli, że Pan Bóg może nam pokazać co jest najważniejsze w życiu 

-że zawsze możemy przeprosić z zło, które wyrządziliśmy 

…………………………………… 

Notatka do zeszytu 

Temat: Ukochać Chrystusa w drugim człowieku. 

Jezus uczy nas: 

dzielenia się 

radości 

drogi do nieba 

przepraszania i przebaczania 

……………………………………………………… 

Dla chętnych obrazek Zacheusza na drzewie i Jezusa, który chce się z nim spotkać osobiście 

https://www.pinterest.at/pin/336292297178645183/   można wydrukować lub namalować samemu 

Modlitwa na zakończenie katechezy 

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns 

Rodzicom i Opiekunom dziękuję za pomoc -w razie trudności piszcie 

Pozdrawiam Joanna Górczyk 
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