
Klasa 3 

Temat 47: Pan Jezus daje nam siebie. 

 

Kochani,  

Eucharystia jest sakramentem miłości. Łączy nas z Panem Jezusem, który ofiaruje się za nas, 

dając nam po śmierci życie wieczne.  

 

Dziś dowiesz się czym jest nawrócenie i jak ogromną wiarę miał pewien rzymski żołnierz.  

 

Na początek pomódl się modlitwą Zdrowaś Maryjo.  

Teraz popatrz na obrazek i posłuchaj fragmentu Ewangelii  

http://www.biblijni.pl/mt,8,5-13 

Przed Panem Jezusem stoi rzymski żołnierz – 

setnik. Rzymianie nie wierzyli w jednego 

Boga. Ten setnik przychodzi do Pana Jezusa, 

bo wierzy, że Pan Jezus potrafi uzdrowić jego 

chorego sługę. Mówi do Pana Jezusa takie 

słowa:  

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod 

dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój 

sługa odzyska zdrowie. 

Pan Jezus był pod ogromnym rażeniem Jego 

słów:  

U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 

wiary. Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś.  

 

 

Na wzór setnika, my również przed przyjęciem Komunii Świętej wyznajemy wiarę mówiąc: 

Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. 

 

W zeszycie, zapisz temat, a pod nim słowa setnika i wiernych przed Komunią (kto ma, to  

w ćwiczeniach strona 101 i 102) 

Posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti04bTFyFkU 

http://www.biblijni.pl/mt,8,5-13
https://www.youtube.com/watch?v=Ti04bTFyFkU


Temat 48: Przyjmujemy Pana Jezusa. 

 

Spotkanie z żywym Jezusem jest dla Was uwieńczeniem całorocznej katechezy.  

Dziś poznacie część Mszy Świętej – część Eucharystyczną. 

Odmów modlitwę „Główne prawdy wiary” i przypomnij sobie formułę spowiedzi. 

Przeczytaj informacje ze zdjęć. 

  

Pan Jezus obiecuje nam, że ci, 

którzy będą spożywać boży chleb 

(Eucharystię) będą żyć na wieki, 

ale nie tu na ziemi, tylko w niebie. 

 

Chleb – to pokarm dla ciała, dla 

naszego brzucha. Daje nam siłę do 

pracy i zabawy. 

Posłuchaj: 

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

=9USq0RqRcp0 

 

Komunia Święta, czyli Pan Jezus 

pod postacią chleba jest pokarmem 

dla duszy. Sprawia, że jesteśmy 

lepszymi ludźmi i dążymy do tego, 

żeby być dobrymi, jak Pan Jezus. 

 

 

Po przyjęciu Komunii Świętej podziękuj Panu Jezusowi za Jego miłość i obecność w Twoim 

życiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9USq0RqRcp0
https://www.youtube.com/watch?v=9USq0RqRcp0


Uzupełnij tekst w ćwiczeniach na stronie 103 lub przepisz do zeszytu: 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. 

 

 

Bardzo proszę wsłuchajcie się w tekst piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=DD7mFWBES7g 

 

Dobrego i błogosławionego tygodnia dla Was  

 

Przypominam, że pierwsza, sobotnia grupa dzieci komunijnych ma spotkanie 19 maja  

o 18:00.  

Zapraszam serdecznie i do zobaczenia! 

Kasia Sobczak   

 

https://www.youtube.com/watch?v=DD7mFWBES7g

