
Klasa VI a – tydzień VIII 

Katecheza 17 – Jedna na dziewięćdziesiąt dziewięć – Bóg w poszukiwaniu 

zagubionego człowieka. 

Przypowieści są to opowiadania z życia wzięte, w których zawarta jest głębsza 

prawda teologiczna (religijna). Pan Jezus często nauczał w przypowieściach. 

Jedną z nich jest przypowieść o zabłąkanej owcy. Jej treść jest symboliczna. 

Owcami jesteśmy my, którzy należymy do owczarni – wspólnoty Kościoła. 

Pasterzem jest Bóg. Kiedy popełniamy grzech, gubimy się Bogu. Oddalamy się 

wtedy również od innych owiec, czyli od Kościoła. Gdy tak się dzieje Bóg nas 

szuka, ponieważ nas kocha. A kiedy nas znajdzie, cieszy się wraz z aniołami i 

świętymi. 

Pomyśl : 

- Kiedy ostatnio zagubiłeś się Jezusowi ? 

- Jak często podczas rachunku sumienia słyszysz Jego wołanie ? 

- Kiedy ostatnio pozwoliłeś się znaleźć Jezusowi w sakramencie pokuty ? 

- Czy byłeś u spowiedzi adwentowej ? 

Zapoznaj się z treścią katechezy w podręczniku i uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

Pamiętaj o niedzielnej Mszy św.  

 

Katecheza 18 – Skarbonka – co warto gromadzić ? 

Każdy z nas chce być szczęśliwy i szuka szczęścia w różny sposób. Najczęściej 

upatrujemy go w posiadaniu pieniędzy i dóbr materialnych. I mamy do tego 

prawo. Każdy człowiek ma prawo posiadać własne rzeczy. Musimy jednak 

pamiętać o tym, że dobra materialne nie mogą być celem samym w sobie. One 

również mogą przyczynić się do naszego zbawienia, kiedy potrafimy się nimi 

dzielić. Tak jak to uczyniła uboga wdowa. Jej postawa uczy nas, co to znaczy być 

bezinteresownym. Nie jest istotne, czy daje się dużo, czy mało. Nie chodzi o ilość, 

ale o to, aby czynić to z miłości. Pomyśl : 

- Jak często dziękujesz Bogu za wszystko, co posiadasz ? 

- Kto wokół ciebie potrzebuje pomocy ? 

-Co możesz ofiarować innym (szczególnie w czasie Adwentu) ? 



Zapoznaj się z treścią katechezy i uzupełnij zeszyt ćwiczeń. Nie zapominaj o 

codziennej modlitwie. 

 

 

 

 


