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KATECHEZA 12 BÓG STWORZYŁ UDZI 

Dziś będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięli  pierwsi ludzie i dlaczego człowiek jest 

wyjątkowym stworzeniem na ziemi. 

 Pamiętamy katechezę 9 co Pan Bóg stworzył w poszczególne dni tygodnia. 

Bóg stworzył wszechświat, słońce, gwiazdy, planety, a wśród nich naszą ziemię. Podziwiamy wysokie 

góry i głębokie morze. Zachwycamy się kolorami kwiatów. Lubimy bawić się ze zwierzętami. Pan Bóg 

urządził świat tak, aby przygotować miejsce dla człowieka. Dlatego stworzył ziemię, na której były 

rośliny i wszystko, co jest potrzebne do życia. 

Pan Bóg podzielił się z ludźmi darem przekazywania życia. Ponieważ bardzo pragnął, byśmy także my 

pojawili się na świecie, przekazał nam życie za pośrednictwem rodziców. Oni nie tylko dali nam życie, 

ale także opiekują się nami. 

Proszę  wpisać po kropkach imiona pierwszych ludzi, pokolorować rysunek. Uzupełnić zdjęcie rodziny 

wycinanką i uzupełnić zdanie pisząc litery po kropkach. 

POSŁUCHAJ MOŻESZ POTAŃCZYĆ Z RADOŚCI ŻE PAN BÓG CIĘ KOCHA. 

Podziękujcie rodzicom za wasze życie i za ich troskę. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=b%C3%B3g+kocha+mnie 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=7K3_mSb1zRQ&app=desktop 

 

 

PAN JEZUS JEST NASZYM KRÓLEM 

Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o królach i królestwach. Sprawdzimy teraz, na czym polega 

praca króla. Poddani zapytają swego władcę o różne rzeczy. 

Najlepszym królem dla ludzi na całym świecie jest Pan Jezus. On chciał bardzo, by wszyscy ludzie 

byli dobrzy i kiedyś spotkali się z Nim w niebie. Aby tak się stało, musiał cierpieć na krzyżu za to, co 

ludzie zrobili złego. Cierpiał i umarł na krzyżu, ale po trzech dniach powrócił do życia, a później 

odszedł do swojego Ojca w niebie i tam na nas czeka. Powiedział także, że kiedyś przyjdzie jeszcze 

raz na ziemię. 

Pan Jezus przyjdzie na ziemię jeszcze raz Pan Jezus przyjdzie na końcu świata jako Król wszystkich 

ludzi. Zaprosi do swojego królestwa tych, którzy podczas życia na ziemi byli dobrzy dla innych i 

pomagali potrzebującym. Jezus powie do nich:– Wejdźcie do nieba w nagrodę za to, że podzieliliście 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=b%C3%B3g+kocha+mnie
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=7K3_mSb1zRQ&app=desktop


się posiłkiem z głodnymi. – W niebie przygotowałem również miejsce dla tych, którzy widzieli, że 

ktoś był spragniony i dali mu pić. – Do nieba zapraszam też osoby, które dostrzegły, że biednym 

brakuje ubrania, i podarowali im własne ubranie.  
 Zapraszam do nieba odważnych, którzy nie bali się odwiedzać chorych i więźniów, pielęgnować ich i 

poświęcać im swój czas. – Przygotowałem dla was niebo w nagrodę, ponieważ wszystko, co 

zrobiliście dla głodnych, spragnionych, biednych i chorych ludzi, zrobiliście również dla Mnie. 

Zapraszam was do mojego królestwa. Pan Jezus jest Królem sprawiedliwym, więc nie pozwoli wejść 

do nieba tym, którzy krzywdzili innych ludzi. 

POSŁUCHAJ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jeste%C5%9B+kr%C3%B3lem 

Jezus jest Królem całego świata, uczy, jak kochać siostrę i 

brata. 

W królestwie Pana Jezusa wszyscy są szczęśliwi, bo nikt nikogo nie krzywdzi, nie sprawia bólu i 

cierpienia, ale wszyscy są dla siebie dobrzy. Dzieci chętnie pomagają dorosłym, a dorośli dzieciom. W 

ten sposób Jezus opiekuje się swoimi poddanymi, by niczego im nie brakowało. Przede wszystkim 

jednak troszczy się o nasze serca, by były dobre 

 

PROSZĘ NARYSOWAĆ KORONĘ W ZESZYCIE I POKOLOROWAĆ. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jeste%C5%9B+kr%C3%B3lem

