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VII. PRZYJMUJEMY  
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

50. Jezus nam błogosławi i posyła na świat 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• ukazanie znaczenia błogosławieństwa w życiu człowieka;

• zachęcenie do dawania świadectwa o Jezusie zmartwychwstałym 

w codziennym życiu;

• przypomnienie prawdy, że Jezus daje nam siłę do dobrego postępo-

wania;

• wskazanie na błogosławieństwa, które znajdują się w centrum przepo-

wiadania Jezusowego;

• kształtowanie postaw, w których są realizowane treści związane 

z błogosławieństwami.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• opowiada, że Pan Jezus wzywa do dawania świadectwa;

• wyjaśnia, że przez kapłana Pan Jezus błogosławi swoim uczniom;

• umie wymienić sytuacje z życia codziennego: błogosławieństwo udzie-

lane przez rodziców, opiekunów, dziadków;

• wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo;

• wyjaśnia, dlaczego Jezus posyła swoich uczniów do innych ludzi;

• wyjaśnia, co może zrobić chrześcijanin, aby realizować posłanie 

Jezusa;

• wskazuje, w jaki sposób dawać świadectwo i jak dzielić się wiarą 

w swoim otoczeniu;

• wyjaśnia znaczenie gestów, postaw, pozdrowień i wezwań występują-

cych w obrzędach zakończenia Mszy Świętej;

• kojarzy Osiem błogosławieństw, wie że stanowią one autoportret Jezusa; 

• świadomie uczestniczy w obrzędach zakończenia Mszy Świętej;

• wyjaśnia i opisuje potrzebę realizacji misji i posłania otrzymanego na 

Mszy Świętej;
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• wymienia biblijne przykłady udzielania błogosławieństwa;

• uczy się błogosławić innych własnymi słowami; 

• zna przykładową pieśń na rozesłanie.

Pojęcia, postaci:

obrzędy zakończenia Mszy Świętej, błogosławieństwo w życiu i liturgii, 

Osiem błogosławieństw.

Wartości:

miłość, wiara, świadectwo, wierność, życzliwość.

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Duchu Święty, który oświecasz serca…

1. Nauczyciel może rozpocząć od przypomnienia wiedzy uczniów 

o różnych życiowych doświadczeniach / pogadanka na ten temat. 

Pytania: Jakie zadania spełniamy w życiu? Omówienie sakramentów 

świętych, które towarzyszą człowiekowi w poszczególnych chwilach 

i wydarzeniach życia. Podkreślenie znaczenia pragnienia i Ofiary Jezusa. 

Jezus jest z człowiekiem w każdym momencie życia, chce jego dobra 

i szczęścia. Jeśli chcemy dla siebie wzajemnie dobra, powinniśmy sobie 

nawzajem błogosławić. Ćwiczenie 1, s. 149. 

2. Pytania: Jakim sytuacjom z ludzkiego życia może towarzyszyć bło-

gosławieństwo ludzkie i Boże? (pomocą mogą być ilustracje i zdjęcia). 

Utrwalenie wiadomości. Prośba, by dzieci pobłogosławiły własnymi sło-

wami siebie nawzajem.

3. Zapoznajemy dzieci z fragmentem Ewangelii o ośmiu błogosławień-

stwach Jezusa. Wyjaśniamy, że te określenia są portretem samego Jezu-

sa. Przyjmujemy Go w Komunii Świętej, jednoczymy się z Nim po to, aby 

upodabniać się do Niego. Na zakończenie Mszy Świętej otrzymujemy 

błogosławieństwo w Imię Trójcy Świętej, które nas umacnia i uzdalnia do 

realizacji misji Jezusa, do czego jesteśmy posłani.

4. Omówienie ilustracji ze s. 151 – obrzędy zakończenia, błogosławień-

stwo kapłana, inne błogosławieństwa. Rozmowa o gestach i postawach 

ciała. Utrwalenie treści z „Zapamiętaj”.
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5. Można polecić wykonanie ćwiczenia: Do czego Jezus nas posyła? Wy-

mień konkretne rzeczy, czynności, postawy. 

6. Można opowiedzieć o znaczeniu pieśni na zakończenie Mszy Świętej. 

Dodać, że są one specjalnie dobrane. Zaśpiewać jedną z pieśni, np.  Spo-
tkał mnie dziś Pan.

7. Dodatkowe zadania:

• Nauczyciel przygotowuje zdjęcia, ilustracje: dzieci błogosławione 

przez rodziców, błogosławieństwo nowożeńców, błogosławieństwo 

udzielane przez księdza w czasie Mszy Świętej. Przygotowuje podpisy 

do zdjęć. Zadaniem dzieci jest dopasowanie zdjęć do podpisów. 

• Nauczyciel dekoracyjnie pisze na dużym brystolu: „Niech Cię Pan bło-

gosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech 

Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech cię 

obdarzy pokojem” (por. Lb 6, 22–26). Poleca, aby uczniowie doryso-

wali obok osoby, które chcieliby polecić Bożej opiece. 

• Przygotowanie ćwiczenia – zdania z brakującymi wyrazami. 

• Błogosławieństwo jest kontynuacją przymierza, które Bóg zawarł 

z człowiekiem. Błogosławieństwo będzie miało swoją moc sprawczą 

o tyle, o ile człowiek będzie posłuszny Bogu, Jego prawu. Błogosła-

wieństwo jest nagrodą za wierność Bogu. 

• Nauczyciel przygotowuje rozsypankę wyrazów:

nasyceni, pocieszeni, dostąpią miłosierdzia i przebaczenia, szczęśliwi, 

nagrodzeni w niebie

• Zadaniem uczniów jest opisać obietnice Jezusa zawarte w błogosła-

wieństwach.

• Polecenie: Opowiedz, co zawierają obrzędy zakończenia Mszy Świętej, 

jakie mają znaczenie. 

• Nauczyciel przygotowuje ćwiczenie – tekst obrzędów zakończenia 

Mszy Świętej do uzupełnienia, np. wpisania odpowiedzi na wezwania 

kapłana.

UWAGA: Poniższe katechezy związane są z rokiem liturgicznym. Warto 

wykorzystywać w pracy z dziećmi okładkę podręcznika do kl. II (zrzut, 

pokaz slajdów).


