
KLASA2  

13. JEZUS KOCHA LUDZI I CZYNI DLA NICH CUDA 

Jezus wiedział, że nie wszyscy ludzie mają co jeść. Na ziemi są ludzie biedni i ubodzy, których nie stać 

nawet na chleb. Ponieważ Jezus kocha wszystkich ludzi, gdy chodził po ziemi, litował się nad 

głodnymi. Dziś dowiemy się, jak im pomagał. 

Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, 

aby oni się posilili?» (...). Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu 

jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus 

zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a 

liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał 

siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 

Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów 

jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.” 

Praca z podręcznikiem Proszę uzupełnić katechezę 13 

NOTATKA DO ZESZYTU 

Temat: Cuda Pana Jezusa 

Aby stał się cud potrzebna jest wiara. 

Jezus dziś również czyni wiele cudów. Największy z nich dokonuje się na Mszy Świętej, kiedy ksiądz 

modli się nad chlebem i winem. Jezus wówczas przemienia ten chleb w swoje Ciało, a wino w swoją 

Krew. 

KATECHEZA 16 

16. OCZEKIWANIE LUDZI NA PRZYJŚCIE JEZUSA 

Proszę uzupełnić katechezę 16. str 34-35. 

Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o oczekiwaniu związanym z 

narodzeniem Jezusa. 

Oczekiwanie na KarolinęKarolina przebywała w sanatorium w Rabce. Koledzy i 

koleżanki z jej klasy bardzo za nią tęsknili. Ona też codziennie myślała o nich. Cieszyła 

się, gdy otrzymała kartkę z pozdrowieniami od pani wychowawczyni i od całej klasy. 

Któregoś dnia Karolina zadzwoniła do Gabrysi – swojej koleżanki, z którą siedziała w 

ławce, i powiedziała:– Już niedługo wracam.Następnego dnia Gabrysia przekazała całej 

klasie tę radosną wiadomość. Pani Ewa zaproponowała, aby przygotować niespodziankę 

dla Karoliny. Karolina po powrocie bardzo ucieszyła się z niespodzianki, a klasa z jej 

powrotu. 



Tak jak klasa II z niecierpliwością czekała na przyjazd Karoliny i jak my czekamy z radością na 

zaproszonych gości, tak też kiedyś ludzie z tęsknotą oczekiwali na Jezusa – Syna Boga Ojca. Przez 

długi czas przygotowywali się na Jego przyjście. 

NOTATKA DO ZESZYTU 

Temat:  Czas oczekiwania – Adwent 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

 

 

 

 


