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KLASA II 

KATECHEZA 12. KOŚCIÓŁ RODZINĄ DZIECI BOŻYCH 

Kościół to nie tylko ludzie. Głową Kościoła jest Jezus. Na tablicy umieści-my teraz krzyż, który jest Jego 

znakiem. to dzięki śmierci Jezusa na krzyżu mogliśmy się stać dziećmi Bożymi. On łączy nas ze swoim 

Ojcem. Dlatego już w czasie chrztu ksiądz kreślił na naszych głowach znak krzyża. Każdy z nas chciałby 

być bardzo blisko kochającego Boga. Osoby należące do Kościoła w sposób szczególny spotykają się z 

Bogiem podczas Mszy Świętej. Jesteśmy zaproszeni na nią w każdą niedzielę 

 

 

NOTATKA DO ZESZYTU 

„KOŚCIÓŁ – RODZINA BOŻA” 

Abba,  Abba – Tatusiu,                                                                                                                                   

ja dziś wołam Ciebie.                                                                                                                         

Abba,  Abba – Tatusiu,                                                                                                                              

kochany Ojcze w niebie. 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KATECHEZĘ 12 STR 26- 27. 

 

 



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 

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 

. 

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 

NOTATKA DO ZESZYTU  

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

brata. 

 

PROSZĘ NARYSOWAĆ KORONĘ W ZESZYCIE I POKOLOROWAĆ. 
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