
KLASA V – tydzień VIII 

 

Katecheza 33 -  MARYJA U ELŻBIETY – RADOSNE PORUSZENIE 

Proszę zapoznać się z katechezą 33 i uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

Patrząc na mamy oczekujące na narodziny dziecka, trzeba pamiętać, że na-leży 

im się szczególny szacunek, bo noszą w sobie bezcenny dar życia. Mówimy o ich 

stanie „błogosławiony”, bo jest to czas wyjątkowego przeżywania daru 

macierzyństwa i współpracy z Bogiem w dziele stworzenia. Dziś spotkamy dwie 

kobiety spodziewające się swoich dzieci: Maryję i staruszkę Elżbietę. Imię Maryi 

znaczy „wywyższona”, a imię Elżbieta oznacza „Bóg jest szczęściem” 

Pan Jezus, przychodząc na ziemię, przyniósł ludziom radość. Czuła ją Jego 

Mama, Maryja, już w momencie Jego poczęcia. Radość przeżywała także Elżbieta 

i jej nienarodzone jeszcze dziecko. My również możemy doświadczyć tej radości, 

jednak ze swojej strony powinniśmy zadbać o bliskość naszej relacji z Jezusem. 

Kiedy jej doświadczymy, z ochotą będziemy się nią dzielić z innymi, okazując 

miłość, życzliwość, dobroć i pomoc.  

 

Katecheza34 -  OSTATNI PIERWSZYMI – PASTERZE U ŻŁÓBKA 

Proszę zapoznać się z katechezą o uzupełnić  zeszyt ćwiczeń  34 str. 70-71. 

Żłóbek to karmnik, do którego wkłada się jedzenie dla zwierząt. Może być to 

siano, marchewka itp. Nam żłóbek najczęściej kojarzy się ze świętami Bożego 

Narodzenia. Był on „kołyską”, pierwszym łóżeczkiem małego Jezusa. Przed nim 

oddajemy pokłon Jezusowi, czyli wyrażamy swoją wiarę, że Jezus rzeczywiście 

przyszedł na świat i nadal przychodzi. Wpatrując się w betlejemską szopkę, 

przypominamy to wielkie wydarzenie, rozmawiamy z Jezusem w modlitwie, 

wielbimy Go, śpiewając kolędy. 

 

Są ludzie, którzy dopiero podczas świąt przypominają sobie o Panu Bogu. Od 

wielu miesięcy nie spotykali się z Panem Jezusem na Mszy Świętej, nie modlili 

się, nie spowiadali, ale teraz idą na pasterkę, bo tak wypada, bo taka jest tradycja. 

O takich ludziach mówi się potocznie „chrześcijanin od wielkiego święta”. 

 

Pasterz zajmuje się wypasem owiec na łąkach. Prowadzi je tam, gdzie jest 

soczysta trawa, wodopój, chroni przed drapieżnikami i zimnem, leczy, gdy 

chorują. Pasterze, o których mówimy, mieszkali na stepach w Judei, w górach. 

Byli ludźmi prostymi i ubogimi, nie posiadali wykształcenia ani majątku. Trudne 

warunki życia sprawiły, że byli twardzi i grzeszni. Chroniąc owce, musieli zabić 



wilka, ale i pobić tego, kto chciał im je ukraść. W hierarchii społecznej pozo-

stawali daleko w tyle za kapłanami, ludźmi majętnymi i rzemieślnikami. 

 

JEZUS MOIM NAJWIĘKSZYM DAREM 

DARY PASTERZY                                                                                                                                                                                                                                                                                 

– wiara                                                                                                                                                                                                                                

– wysiłek szukania                                                                                                                                                                                                  

– pokłon                                                                                                                                                                                                            

– obecność przy żłóbku                                                                                                                                                                                    

– głoszenie Zbawiciela światu 

 

MOJE DARY                          

- spowiedź 

- rekolekcje 

-……….. 

-…………... 

-………….. 

Proszę wpisać  

 

Historia o narodzeniu PANA JEZUSA - ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=OnE1sJd0ZZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnE1sJd0ZZM

