
Górczyk – religia -3 cp, 3bp – 5.05.2020 

Modlitwa: Zdrowaś Maryjo 

Temat: Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości 

Każdy z nas podejmuje rożne decyzje, które sprawiaj, że możemy dokonać wyboru. 

Już od początku stworzenia świata Pan Bóg podjął decyzję, o tym kto ma żyć na ziemi, kto 

ma się o nią troszczyć i dlatego dziś ziemia jest w rękach ludzi to my decydujemy jak rozwija 

się świat. – Pan Bóg szanuje tą decyzję, - dając nam czasem znak, że coś zaczyna się źle dziać 

jeśli te nasze decyzje są złe. 

 

Adam i Ewa też mieli możliwość wyboru czy zerwać owoc z drzewa poznania dobra i zła,       

- niestety dokonali złego wyboru idąc za pokusą szatana, który namówił ich, że jeśli zjedzą 

owoc będą równi Panu Bogu, co oczywiście było kłamstwem.  

I przez tą złą decyzję zostaliśmy wygnani z raju i musimy swoim życiem starać się czynić 

dobro ale też i zmagać się z trudnościami codziennego życia, z chorobami, z ciężką pracą. 

Takich przykładów dokonywania wyborów na kartach Pisma Świętego mamy bardzo dużo 

dziś chciałbym przypomnieć decyzję Maryji ( bo mamy przecież miesiąc maj) 

Anioł Gabryjel przychodzi do Maryji wita się z Nią i mówi Jej z jaką propozycją przychodzi  

a Maryja odpowiada FIAT – niech mi się stanie według słowa Twojego i dzięki  Jej zgodzie 

na świat przychodzi Jezus Chrystus Zbawiciel całego świata, który naucza nas o miłości, 

czyni cuda i oddaje za nas swoje życie. 

 

Każda decyzja ma swoje konsekwencje dobrą lub złą 

A my dziś mamy uczyć się podejmowania właściwych decyzji – żeby zobaczyć co nam może 

pomóc dokonywać właściwych, dobrych wyborów posłuchajmy fragmentu ewangelii             

o uczniach Pana Jezusa, którzy po zmartwychwstaniu idą do swoich domów zawiedzeni          

i w drodze rozmawiają ze sobą i dołącza do Nich Pan Jezus. To nie jest droga do rozwoju i 

dojrzałości. 

Zwróćcie uwagę, że oni rozpoznają Pana Jezusa dopiero gdy Jezus czyni znak łamania chleba 

i błogosławieństwa wina, wtedy wiedzą, że to On i podejmują decyzję o powrocie do 

pozostałych uczniów i do głoszenia Dobrej Nowiny o miłości Boga do każdego człowieka. 



Ta decyzja pozwala im dojrzewać, rozwijać się. 

 Posłuchajcie   https://www.youtube.com/watch?v=_nyOQ3MtOQg 

Decyzja o powrocie do domu została podjęta bo 

- nie uwierzyli w zmartwychwstanie 

- bo bali się Żydów 

- bali się, że mogą też umrzeć 

- nie mieli odwagi głosić nauki Pana Jezusa 

- nie mieli ufności, że Pan Jezus będzie ich wspierał 

- byli zrezygnowani, woleli wrócić do tego co mieli, do domu 

Czy to była dobra decyzja? ……… 

 

Kiedy podjęli decyzje o powrocie do reszty uczniów i do głoszenia Ewangelii 

- nie po słowach Jezusa, bo Go nie poznali 

- po znaku Eucharystii- po łamaniu chleba i modlitwie nad kielichem z winem 

- czyli po znaku sakramentu 

- doświadczyli wiary 

- doświadczyli miłości Jezusa 

- otrzymali łaskę zaufania, że dadzą radę, że wszystko będzie dobrze 

Czy to była dobra decyzja? …….. 

………………………………………………………………………………… 

Notatka do zeszytu 

Temat: Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości 

Odpowiedz bardzo krótko na dwa pytania 

1. Czy decyzja o powrocie do domu była dobra czy zła i dlaczego? 

2. Czy decyzja o powrocie do uczniów i do głoszenia Ewangelii była dobra czy zła           

i dlaczego? 

https://www.youtube.com/watch?v=_nyOQ3MtOQg


Własnoręczny rysunek drogi i dwa kierunki ku: 

- dobro 

- zło 

(I napis )    Pan Bóg zostawia mi wybór 

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

Modlitwa na zakończenie 

https://www.youtube.com/watch?v=PzJAfL7ewQk 

Serdecznie Was pozdrawiam, pozdrówcie Waszych kochanych Rodziców, którzy dzielnie 

Was wspierają. 

W razie pytań proszę o informację a może w przyszłym tygodniu uda nam się zobaczyć choć 

na kilkanaście minut. 

Joanna Górczyk 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PzJAfL7ewQk

