
Klasa 4 

Katecheza 23 - 25, pracujemy na str. 52 – 53 (zeszyt ćwiczeń) 

OTRZYMAŁEM WYJĄTKOWE DARY 

Podane strony proszę skopiować i wkleić po otwarciu Internetu w adres strony! 

Wysłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQM9Je72anw 

 

Film : 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

 

Jakie sytuacje życiowe przedstawia ten film?  

W jaki sposób okazalibyście miłość i miłosierdzie ludziom będącym w potrzebie? 

Wykonujemy rysunek: SERCE(proszę wpisać odpowiedź na RYSUNKU serca).  

https://www.youtube.com/watch?v=h2-GOEk2A0k 

Pan Jezus chce, abyśmy czynili miłosierdzie wobec innych. Chodzi o wypełnianie w życiu 

uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała. 

Słowa Pana Jezusa: „Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się 

od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić” (s. Faustyna).  

Są uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała, które jesteśmy zobowiązani wypełniać.  

Oto one: 

Uczynki miłosierne co do duszy:  

 

Uczynki miłosierne co do ciała:  

 

1. Grzeszących upominać 1. Głodnych nakarmić 

2. Nieumiejętnych pouczać 2. Spragnionych napoić 

3. Wątpiącym dobrze radzić  3. Nagich przyodziać 

4. Strapionych pocieszać  4. Podróżnych w dom przyjąć 

5. Krzywdy cierpliwie znosić 5. Więźniów pocieszać 

6. Urazy chętnie darować 6. Chorych nawiedzać 

7. Modlić się za żywych i umarłych. 7. Umarłych pogrzebać. 

 Prawdziwość naszej wiary w Pana Jezusa wyraża się właśnie w wypełnianiu tych uczynków 

wobec innych ludzi. 

Kiedy czynimy miłosierdzie Pan Jezus nieustannie wspiera nas swoją łaską, abyśmy potrafili 

być miłosierni.  

- Które z sakramentów świętych wymienia Pan Jezus jako konieczne do zupełnego 

odpuszczenia naszych grzechów, win? 

W sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii, Pan Jezus podkreśla nieskończoną ich 

wartość. Nazywa je cudami miłosierdzia.  

Chce, abyśmy zrozumieli, że Eucharystia jest Jego Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem, 

Eucharystia to sam Pan Jezus, żywy Bóg, który pragnie wejść do naszego serca jako 

https://www.youtube.com/watch?v=lQM9Je72anw
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
https://www.youtube.com/watch?v=h2-GOEk2A0k


miłosierdzie. 

 

- Jak wygląda moje przyjmowanie samego Pana Jezusa w Komunii św.? 

 

- W jaki sposób pragnę Go przyjąć podczas najbliższej Eucharystii? 

 

- Czy zrozumiałem podczas tej katechezy jak wielkim darem jest dla mnie miłosierdzie Pana 

Jezusa? 

 

Wysłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQM9Je72anw 

 

Uzupełnij w tekście brakujące słowa str.53: 

Zostaliśmy stworzeni na p_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Boga, który jest m _ _ _ _ _ _ą. Mamy ręce, 

aby d _ _ _ć, serce, aby k _ _ _ _ ć, ramiona, aby p _ _ _ _ć drugiemu człowiekowi. 

Otrzymaliśmy też od Pana Boga d _ _ _ _ _e dary. Wyrażają one g _ _ _ _ _ ć podarowaną 

ludziom przez Boga. 

 

Praca domowa:  

1. Zeszyt ćwiczeń - Spróbuj uzupełnić zadania na str. 52 i 53. 

2. Zeszyt -Wypisz uczynki miłosierne co do duszy i ciała.   

3. Zeszyt – wykonaj rysunek związany z tematem: W jakim stopniu spełniasz uczynki 

miłosierdzia  w odniesieniu do innych ludzi, tych bliskich – w rodzinie i tych, których 

nie znasz. ( narysuj jeden z uczynków miłosierdzia i podpisz go). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQM9Je72anw

