
Religia 

Temat: Dzielić się dobrocią z innymi. 

Witam 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Spotykamy  różne osoby. Do wielu podchodzimy z radością a niektórych omijamy choć serce nam 

podpowiada,  że potrzebują naszej pomocy. 

Pan Jezus zachęca nas do określonej postawy wobec drugiego człowieka opowiadając przypowieść o 

miłosiernym Samarytaninie. 

Na pewno tą przypowieść słyszeliście ale warto ją sobie przypomnieć ponieważ uczy ona o pięknej 

postawie wobec potrzebujących. 

Posłuchajcie piosenki o miłosiernym Samarytaninie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xv5zQU_6dO8 

 

Wyjaśnię kilka określeń występujących w tej przypowieści: 

-słowo miłosierny oznacza dobry 

- Samarytanin to osoba pochodząca z Samarii ( innej krainy} 

- kapłan to osoba oddająca cześć Bogu w świątyni w Jerozolimie i składająca Bogu ofiary w imieniu 

Narodu Izraelskiego 

- Lewita osoba pomagająca w świątyni  

Pan Jezus na przykładzie miłosiernego Samarytanina pokazuje nam, że każdy człowiek jest powołany 

do niesienia pomocy, dzielenie się tym co mamy z innymi, nie troszczenia się tylko o siebie ale 

również o bliźnich. 

Każdy z nas codziennie ma możliwość zrobienia czegoś dobrego dla innych, również tych , których nie 

znamy np: miły gest (uśmiech), dobre słowo, rada, modlitwa  

Pomyślcie w jaki sposób możecie przekazywać dobro bliźnim?  

Posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę zachęcającą do pomagania innym osobom. 

https://www.youtube.com/watch?v=mNqGT7qf_ys 

 

Pomyślcie co dobrego moglibyście dzisiaj wykonać, by budować dobro w sobie i bliźnich. 

Zachęcam do ułożenia puzzli , które pokazują przykład dobrego uczynku wobec bliskich . 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17d17f1a6d85&fbclid=IwAR0bS2NhN6Zgf652s9gJixRW

btwtRldZBrWXhpJ0QWTwgtxTuZRWCw-afes 

Pozdrawiam 
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Religia 

Temat: Nieść Jezusa do ludzi. 

Witam 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Każdy z nas swoim postępowaniem może przekazywać dobro innym ludziom. Możemy bliskim, 

przyjaciołom przekazać prezent ale również uśmiech, swój czas, pomocną dłoń. 

Po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie Pana Jezusa stali się Jego świadkami to znaczy opowiadali o 

Nim, przekazywali wiarę. To polecenie obecnie jest wypełniane przez każdego przyjaciela Pana 

Jezusa, kapłanów i misjonarzy. 

Misjonarz to osoba, która daje świadectwo wiary wśród osób, które nie znają Pana Jezusa. Może nim 

być kapłan, brat zakonny, siostra zakonna ale również rodziny, osoby świeckie (czyli bez otrzymania 

święceń kapłańskich lub zakonnych). 

Misjonarze dają świadectwo wiary pomagając ludziom najbardziej potrzebującym na całym świecie. 

Zakładają i pracują w szpitalach, sierocińcach, szkołach, przedszkolach, zakładają jadłodajnie dla osób 

bezdomnych, przez uczynki miłosierdzia głoszą naukę Pana Jezusa.  

Posłuchajcie piosenki misyjnej 

https://www.youtube.com/watch?v=XM7zFc6Y6H4 

Każdy z nas może pomagać misjonarzom i zostać małym misjonarzem. Dzięki modlitwie za misje, 

wspieranie działań misyjnych, czytanie czasopism misyjnych również wypełniamy polecenie Pana 

Jezusa. Każda nasza dobra postawa wobec innych osób ma charakter misyjny. Szanując innych 

przekazujemy naukę Pana Jezusa. 

Posłuchajcie piosenki o pomaganiu 

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

 

Pomyślcie co dobrego możecie zrobić dla innych? 

Dla chętnych ułożenie puzzli obrazkowych 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/244752-jezus-i-dzieci-%C5%82atwe 

 

Pozdrawiam 
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