
1. Religia, 19 czerwca 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy.  Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat:   Dziękuję Panu Jezusowi za Jego miłość. 
Dzisiaj jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jutro święto Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny.  
 
Krótkie opowiadanie. Zwróćcie uwagę, która z dziewczynek miała dobre serce? 
Dzień jak wiele innych, nawet dla Kasi z zerówki. Do szkoły przywiozła ją mama, a do domu wraca ze 
starszą siostrą. Jadą wtedy autobusem. Szybko zajmują miejsca siedzące. Na następnym przystanku 
wsiadła staruszka. Podpierając się laską, przechodzi wolniutko między rzędami siedzeń, wypatrując 
wolnego miejsca. Widząc staruszkę, siostra szybko odwraca głowę w stronę okna. Co zrobi Kasia? 
Kasia podnosi się i z uśmiechem mówi: „Proszę, niech Pani siada.” „Bóg ci zapłać. Masz dobre serce.” 
Staruszka głaszcze dziewczynkę po głowie i zajmuje jej miejsce. 
- Jak postąpiły dziewczynki widząc staruszkę? 
- Która z nich postąpiła dobrze? 
- Jak myślicie, dlaczego dla Kasi ten dzień był podobny do innych? 
Tak, ponieważ Kasia bardzo często ustępuje miejsca starszym. 
 
Pomyślcie, jest Ktoś, kto ma tak dobre serce dla każdego, kto zawsze bardzo nas kocha, zawsze o nas 
myśli, troszczy się o nas, pragnie abyśmy byli radośni, szczęśliwi.  
- Czyje to serce? 
Jeśli chcecie dobrze odpowiedzieć na to pytanie, spójrzcie na rysunek, który macie do pokolorowania. 
Tak, to: SERCE PANA JEZUSA. 
- Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię? 
- Kiedy Pan Jezus najbardziej okazał nam swoją miłość? 
- Dlaczego Pan Jezus chciał nas zbawić? 
Krzyż jest znakiem Pana Jezusa, Jego miłości do nas. Jest znakiem wszystkich chrześcijan. 
Fragment z Pisma Świętego: 
„… Gdy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, (…) jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i 
natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 33-34). 
Na krzyżu Pan Jezus okazał nam swoją największą miłość, ponieważ pozwolił, aby przebito Mu bok. 
Ukazał wtedy swoje serce, które tak bardzo umiłowało ludzi. 
Pan Jezus z miłości dla nas cierpiał i umarł na krzyżu. Serce Pana Jezusa na obrazach otoczone jest 
cierniami. Ostre ciernie ranią to serce. Ten obraz mówi nam o wielkiej miłości Pana Jezusa. 
 
Posłuchajcie, co zrobiła Kasia po powrocie do domu. 
Kiedy Kasia wróciła do domu, na jednym z kolców cierniowej korony okalającej Serce Pana Jezusa, 
namalowała kolorowy kwiatek. Już niedługo ofiaruje Jezusowi koronę z dobrych uczynków, która nie 
będzie raniła Mu Serca. 
Zastanówcie się, co wy możecie ofiarować Panu Jezusowi? 
W miesiącu czerwcu w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Jezusa, które jest pełne miłości 
do nas wszystkich. Czcimy Je śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa. Zachęcam was do tego, abyście 
poprosili rodziców i razem z nimi wzięli udział w nabożeństwie czerwcowym w kościele. Można też w 
domu odmówić tę Litanię. 
- Kiedy nasze serce jest podobne do Serca Pana Jezusa? 
- Jak możemy okazać miłość Panu Jezusowi? 
Możemy wspólnie się pomodlić już teraz maleńkim fragmentem Litanii do Serca Pana Jezusa: 
     Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne 
           - Zmiłuj się nad nami. 
     Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 



           - Zmiłuj się nad nami. 
     Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 
           - Zmiłuj się nad nami. 
Praca domowa: 
Narysuj duże serce Pana Jezusa i wokół małe serca, znak naszych serc kochających Jezusa. 
Zrób dobry uczynek i powiedz Panu Jezusowi w modlitwie, że to dla Niego. 
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


