
Klasa 5                                                   Temat: Czynię miłosierdzie. 

CEL: ukazanie potrzeby naśladowania Jezusa; uświadamianie sobie konieczności bycia 

miłosiernym wobec drugiego człowieka. 

Proszę pomodlić się miłość w rodzinie, szkole, narodzie dowolną modlitwą. 

Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Oznacza to, że kocha nas ogromną 

miłością, gotową do największych poświęceń. Pan Bóg chce nas obdarzyć pełnią szczęścia w 

niebie, dlatego pragnie, abyśmy zerwali z grzechem i nie szli drogą prowadzącą do grzechu 

albo kary. Gdy żałujemy za grzechy, Bóg przebacza nam, gdyż jest miłosierny. 

Największym przejawem miłosierdzia Pana Jezusa  była jego Śmierć na krzyżu: umarł za 

grzechy wszystkich ludzi , abyśmy mogli żyć wiecznie pełne miłosierdzia słowa i czyny Pana 

Jezusa zostały przekazane w Piśmie Świętym po to, aby ludzie wiedzieli, że Jezus wybacza 

nam nasze grzechy. 

Przeczytajcie fragment Pisma Świętego: 

Miłosierny Samarytanin 

Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł 

w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak 

samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc 

w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko:  podszedł 

do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 

gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy 

będę wracał".  Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który 

wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu 

rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»  

 

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

1. Co przydarzyło się człowiekowi, który szedł do Jerycha? 

2. Jak zachował się kapłan i lewita? 

3. Co zrobił Samarytanin, gdy zobaczył człowieka potrzebującego pomocy? 

Podsumowanie: 

1. Bóg zawsze przebacza, gdy człowiek żałuje, pokutuje a przy tym z ufnością szuka 

Boga. 

2. Pełnienie uczynków miłosierdzia czyli jak okazałujemy miłość i pomoc tym, którzy 

jej potrzebują. Bóg nas z tego właśnie osądzi na sądzie ostatecznym. 

3. Modlitwa, która wyraża naszą bliskość z Bogiem. Powierzanie każdej troski, 

problemu a także radości życia codziennego to zaufanie Bogu w codziennym życiu, co 

wyrażają słowa „Jezu ufam Tobie”. 

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


 

 

Ten człowiek wyciąga kapelusz miłosierdzia – co do niego włożysz? Jakie dary – czyny? 

 

 

ZADANIE DOMOWE 

1. ZESZYT ĆWICZEŃ strona 78 i 79- uzupełnij wszystkie zadania i prześlij na adres 

nauczyciela: barbara.jankowska@asta-net.com.pl 

 
2. Dla chętnych: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a2e3ae14e4f 

 

mailto:barbara.jankowska@asta-net.com.pl
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a2e3ae14e4f


Poniżej podaję zadania dla uczniów nie posiadających 

zeszytu ćwiczeń: 

Strona 78 

Narysuj sceny przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie- 

minimum 6 scen ( tekst i film przeczytaj i oglądnij). 

Strona 79 

Napisz, w jaki sposób możesz czynić miłosierdzie.  

 

Wykorzystaj litery tworzące to słowo. 
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