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KLASA II a 

21. Jezus objawia się wszystkim ludziom 

Proszę o uzupełnić katechezę 21 str. 44-45 

Jako pierwsi powitali małego Jezusa pasterze. Przyszli z pobliskich pastwisk, 

gdzie pilnowali owiec. Znaleźli się i tacy, którzy przebyli daleką drogę, aby 

spotkać się z Jezusem. Byli to Mędrcy ze Wschodu, których nazywamy też 

trzema Królami. Za chwilę przeczytamy o tym z Pisma Świętego. Zwróćcie 

uwagę, co przyprowadziło ich do Jezusa. 

Na pamiątkę tych odwiedzin każdego roku – 6 stycznia obchodzimy 

uroczystość Objawienia Pańskiego zwane także świętem Trzech Króli. tego 

właśnie dnia czcimy Boga, który dał się poznać ludziom niewierzącym w Niego. 

Mędrcy nie znali Boga. Badali księgi i obserwowali niebo. Gdy odkryli nową 

gwiazdę, odczytali to za znak przyjścia na świat wyjątkowego króla. Postanowili 

go od-szukać. Nie szczędzili wysiłku, aby do niego dotrzeć. Gwiazda 

doprowadziła ich do do Jezusa, któremu złożyli dary. Mędrcy uwierzyli, że 

Jezus jest Synem Bożym. Powrócili do swojej ojczyzny z darem wiary. Mogli 

się nią dzielić w swoich krajach. to wydarzenie ukazuje nam, że Jezus przyszedł 

do każdego człowieka na ziemi. Różne kolory skóry Mędrców oznaczają, że 

Jezus zaprasza do siebie ludzi wszystkich ras. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhH6I6G85XE – Skrzypi wóz 

https://www.youtube.com/watch?v=tL6SaMXfrLs POSŁUCHAJ WOŁEK I 

OSIOŁEK    

 Co to jest mirra? Mirra to żywica drzew z rodzaju balsamowców. 

Używano jej jako lekarstwo, a także substancję do namaszczania i 

balsamowania zwłok i dodatek do wina. Mirrę dał Baltazar. 

 

Co to jest kadzidło? Kto dał kadzidło? Kadzidło dał Kacper. Kadzidło 

powstaje z żywicy przedstawicieli kadzidłowców. W czasach w których 

urodził się Jezus kadzidło było droższe nawet od złota. Stąd właśnie 

przyniesiono właśnie kadzidło. 

Czym jest złoto chyba nie trzeba nikomu przypominać. Złoto dał Melchior. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhH6I6G85XE
https://www.youtube.com/watch?v=tL6SaMXfrLs


Proszę przepisać do zeszytu 

W uroczystość Trzech Króli w kościołach ksiądz błogosławi: kadzidło i kredę, 

którą ludzie piszą na drzwiach swoich domów pamiątkowy napis. 
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Kacper - kadziło 

Melchior- złoto 

Baltazar - mirrę 

 


