
1. Religia, 14 kwietnia 2021 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 

Temat:  Jak możemy pomagać?            
Temat: Nasz kościół. 
 

W naszym życiu ważny i potrzebny jest porządek.  
Kto najczęściej w waszym domu robi porządki? 

• Jakie czynności wykonuje wtedy mama, tata? 

• W jaki sposób włączacie się w prace domowe? 
Nasi bliscy dbają o porządek w domu. W miarę możliwości powinniśmy im pomagać. Pomoc 
niesiona drugiemu człowiekowi jest realizacją Bożego przykazania miłości bliźniego. 
Włączając się w codzienne obowiązki, dajemy świadectwo naszej przynależności do rodziny 
dzieci Bożych. 
Zachęcam Was drogie dzieci do jak najczęstszej pomocy w domu i do modlitwy za Waszych 
bliskich. Jednym z wielu sposobów okazywania miłości rodzicom jest właśnie polecanie ich 
Panu Bogu w naszych modlitwach. Naszych bliskich polecamy Panu Bogu, to znaczy prosimy 
Stwórcę o opiekę nad nimi i o to wszystko, co jest im potrzebne.  

• W jaki sposób pomagacie najbliższym w porządkach domowych? 
Pomagając bliskim, czynimy to, do czego wzywa nas Pan Jezus 
 
Dzieci modlą się za rodziców. 
Noc minęła i znów słońce 
Na niebie nam świeci. 
Pobłogosław, Boże Ojcze, 
Wszystkie swoje dzieci. 
 
A za miłość Twą ojcowską 
Dzięki Ci składamy 
I prosimy Cię o pomoc 
Dla taty i mamy. 
 
Niech ich praca i spoczynek 
Będą w Twojej woli. 
Broń ich, Boże, od nieszczęścia 
I tego, co boli. 
 
Niech nam trochę dziś przybędzie 
Łaski i dobroci,  
Abyś przez nas, dobry Ojcze, 
Życie im ozłocił. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
Patrz poniżej 



 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



                            
 
 
 
 
Temat: Nasz kościół. 
Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o szczególnym miejscu.  
Spójrzcie na ilustracje znajdujące się poniżej, to kościół.  

• Czym wyróżnia się kościół spośród innych budynków? 

• Czyim domem jest kościół? (Domem Pana Boga) 

• Czym zajmuje się ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz? (odprawiają Mszę Świętą, modlą się, 
czytają Pismo Święte, słuchają spowiedzi …) 

• Jakie zadania spełnia pan organista? (gra na organach, śpiewa) 

• Jakie obowiązki należą do pana kościelnego? (zapala świece, rozkłada na ołtarzu naczynia 
liturgiczne, sprząta…) 

Dziękujemy Panu Jezusowi za tych wszystkich, z którymi możemy spotkać się w kościele. 
Czy znacie imiona księży pracujących w waszej parafii ? 
W Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie proboszcz ma na imię Jarosław, a wikariusz – 
Łukasz. 
Kościoły, to piękne budowle. Ich różnorodność wyglądu i materiału oraz staranność z jaką wykonali 
swoją pracę budowniczowie tych świątyń zwraca naszą szczególną uwagę.  

• Po czym możemy poznać kościół?  
(jest duży, ma wieże, dzwony, duże okna i drzwi ,obrazy, malowidła świętych, ołtarze, ławki…)  

• Z czego może być zbudowany? 

• Kto pracuje przy budowie kościoła? 

• Kto na co dzień dba o czystość i piękno świątyni? 
Aby powstał kościół, wiele osób musi połączyć swe talenty i pracę, np.: architekt projektujący kształt 
świątyni, murarz budujący ją, malarz pokrywający ściany świątyni malowidłami.  
Wtedy, gdy kościół jest już zbudowany, są osoby, które troszczą się o jego wygląd, np.: osoby 
sprzątające czyszczą podłogę i wszystkie sprzęty znajdujące się we wnętrzu świątyni; pan kościelny(o 
którym była już mowa) również dba o czystość kościoła oraz potrzebne w czasie liturgii przedmioty… 

• Dlaczego wszyscy ludzie dbają o wygląd kościoła? 



Świątynia jest domem Pana Boga. Dbamy ojej wygląd ze względu na jej Mieszkańca. 
Osoby modlące się w tym samym kościele tworzą wspólnotę. Jeżeli ktoś nie przychodzi na spotkanie, 
na Mszę Świętą, powstaje puste miejsce, brakuje go we wspólnocie. Dlatego tak ważna jest każda 
osoba przychodząca do kościoła, bo jej nieobecność czyni szkodę całej wspólnocie. 
Jak nazywa się wspólnota gromadząca się na Mszy Świętej w tym samym kościele.  Jest to PARAFIA. 
Każdy z nas jest odpowiedzialny za parafię, nie tylko ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz, pan organista 
czy pan kościelny. Każdy z nas jest członkiem tej wspólnoty, powinien dążyć do tego, by było w niej 
jak najlepiej, by wszyscy ludzie oddawali Bogu cześć. 
Jezus chce, byśmy byli Jego uczniami. Ale jeśli któreś z nas nie dopełni swoich powinności, Jezusowe 
świadectwo w świecie traci trochę swego blasku. To tak jak byśmy z pięknie ułożonego widoku z 
puzzli wyjęli kilka kawałków. Widok już ni będzie taki piękny. 
Przez chrzest każdy uczeń Jezusa dostał kawałek układanki. Co zrobiłeś ze swoim kawałkiem? Czy 
wiesz, gdzie się podział? Módl się, aby nikt z nas nie zgubił swojego kawałka Jezusowej układanki i 
aby w ten sposób nie powstała widoczna dziura. 
Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


