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Puenta
Pan Jezus spełnił pragnienie człowieka, gdyż ten zwrócił się do Niego z prośbą. 
Jezus widział, jak bardzo tego chce i dlatego mu pomógł. Człowiek ten pokazał 
swoją wielką wiarę w to, że tylko Jezus może go uzdrowić, dlatego kiedy został 
uleczony, wrócił do Pana Jezusa i Mu podziękował. Podobnie powinniśmy postę-
pować także i my, gdy nasze pragnienia zostają spełnione. Niestety nie wszyscy 
potrafi my przyznać się, że osiągnęliśmy coś dzięki pomocy Jezusa lub innych osób 
i nie potrafi my im za to podziękować. Często prosimy Pana Boga o coś, a kiedy już 
to dostaniemy, zapominamy Mu za to podziękować w naszej modlitwie. To właś-
nie modlitwa jest najlepszym sposobem podziękowania Panu Bogu za Jego opie-
kę nad nami. Pomimo naszych słabości Pan Bóg wciąż się nami opiekuje, prowadzi 
nas i udziela nam tych łask, które według Niego są dla nas dobre, gdyż On najle-
piej wie, co jest nam potrzebne. Przykładem takiej troski i prowadzenia ludzi przez 
Pana Boga jest też historia narodu wybranego. W opisie wędrówki Izraelitów przez 
pustynię możemy dostrzec znaki Bożej Opatrzności.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 1 z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Nadzieja pozwala człowiekowi wierzyć i ufać, że Pan Bóg będzie nas prowadził 
i troszczył się o nas, bo najlepiej wie, co jest człowiekowi potrzebne. Człowiek 
w modlitwie powinien dziękować Panu Bogu za Jego troskę i prowadzenie.

6. Praca domowa 
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Chwała Ojcu.

34.  Jestem pielgrzymem w drodze 
do Ojca

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 odkrywanie prawdy, że życie człowieka jest drogą prowadzącą do zbawienia,
 rozpoznawanie Kościoła pielgrzymującego jako wspólnoty, w  której każdy 

ma swoje miejsce i zadania.
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 wyjaśnia, dlaczego życie ludzkie jest pielgrzymką na drodze do Boga,
 po zakończonej lekcji defi niuje pojęcie Kościoła pielgrzymującego,
 potrafi  wskazać zadania poszczególnych osób we wspólnocie Kościoła piel-

grzymującego,
 na podstawie tekstu potrafi  wskazać najważniejsze momenty w życiu ducho-

wym człowieka.

Pojęcia, postaci 
pielgrzymka, duchowa wędrówka, Kościół pielgrzymujący.

Wartości 
życie chrześcijanina pielgrzymką do Boga, w Kościele pielgrzymującym każdy 
ma swoje miejsce i zadanie.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) duchowa oś czasu,
3) Kościół pielgrzymujący,
4) moja duchowa pielgrzymka,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Zdrowaś Maryjo lub piosenka Niech nas ogarnie… 

2. Wprowadzenie 
Oś czasu – uczniowie w zeszycie rysują oś czasu, na której, na podstawie teks-
tu z podręcznika zaznaczają najważniejsze wydarzenia w ich życiu duchowym:

 pierwsza 
 wizyta w nauka  pierwsza
 kościele  modlitw  Komunia Święta

 narodziny  chrzest  pierwsza 
 spowiedź
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Puenta
Nasze życie nie jest monotonne. Od samego początku zmienia się z każdą chwi-
lą. Od momentu narodzin możemy doświadczać wielu przyjemnych chwil, a tak-
że i  tych trudnych, kiedy stajemy przed różnymi życiowymi wyborami – którą 
drogę wybrać. Nasze życie jest ciągłą wędrówką. Podobnie jest z  naszym ży-
ciem duchowym. Najpierw przyjęliśmy chrzest, uczyliśmy się modlitw, odbyli-
śmy pierwszą spowiedź i przyjęliśmy Pana Jezusa do swojego serca. To dopiero 
początek naszej duchowej wędrówki. Przed nami jeszcze wiele lat wędrowania 
do Pana Boga.

3. Rozwinięcie 
Głuchy telefon – katecheta dzieli uczniów na grupy. Zadaniem grup jest przeka-
zywanie sobie kolejno, na ucho, zdania podanego przez nauczyciela. Ostatnia 
osoba z  grupy zapisuje zdanie na  białej kartce, które będzie zaprezentowane 
(i ewentualnie skorygowane przez nauczyciela lub ucznia, który pierwszy usły-
szał zdanie) i przyczepione na tablicy.

Grupa I   Św. Paweł powiedział:  „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukoń-
czyłem, wiary ustrzegłem”. 

Grupa II   Nasze życie jest pielgrzymką do  domu Ojca, którą odbywamy we 
wspólnocie Kościoła.

Grupa III    Każdy ochrzczony ma swoje miejsce w Kościele, a naszym obowiąz-
kiem jest pomagać sobie nawzajem w pielgrzymce do Boga.

Puenta
Słowa św. Pawła ujmują nasze życie jako pewnego rodzaju wyścig, w  którym 
do wygrania jest życie z Panem Bogiem w niebie. Wszystkie nasze wysiłki powinny 
zmierzać do celu, jakim jest zbawienie. Dlatego nasze życie porównuje się do du-
chowej pielgrzymki, którą odbywamy we wspólnocie Kościoła. Każdy człowiek ma 
w niej swoje miejsce i pewne obowiązki, które musi na tej drodze wypełnić. Oso-
by duchowne (biskupi i kapłani) są za wspólnotę Kościoła odpowiedzialne, osoby 
konsekrowane i świeckie poświęcają się modlitwie i pomocy cierpiącym, wyjeż-
dżają na misje, uczą w szkołach, angażują się w prace w parafi ach. Bardzo ważne 
zadanie w pielgrzymce do Boga mają nasi rodzice. Oni, żyjąc w świecie, pracując, 
mając rodziny, tak powinni żyć, aby codziennie dawać świadectwo przynależno-
ści do Pana Jezusa. To oni są naszymi pierwszymi katechetami, uczą nas modlitw, 
prowadzą do kościoła i wskazują, którą drogą mamy w życiu podążać, aby osiąg-
nąć szczęście. Także my sami powinniśmy być dla naszych przyjaciół i krewnych 
wzorem prawdziwego pielgrzyma w drodze do Ojca. Każdego dnia poprzez swo-
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je zachowanie i swoją postawę powinniśmy dawać świadectwo prawdziwej wia-
ry i przynależności do Chrystusa. Przykładem takiego publicznego przyznania się 
do bycia chrześcijaninem jest np. modlitwa przed posiłkiem w szkolnej stołówce.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują zadania z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Kościół jest wspólnotą ludzi podążających na spotkanie z Bogiem, dlatego nazy-
wamy go Kościołem pielgrzymującym.

6. Praca domowa 
Zapoznaj się z pojęciem pielgrzymki z kącika liturgicznego i poszukaj informacji, 
gdzie w najbliższej okolicy znajduje się sanktuarium, do którego pielgrzymują 
ludzie. Odpowiedź wpisz do zeszytu.

7. Modlitwa – o rozeznanie właściwej drogi lub tradycyjna modlitwa na koniec lekcji.
Boże, przenikasz i znasz mnie. 
Stworzyłeś mnie dla szczęścia, 
Pomóż mi je odnaleźć. 
Ukaż mi moją drogę życia. 
Spraw, abym wybrał to, 
Co dla mnie zamierzyłeś 
Jeszcze w łonie mej matki. 
Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. 
Pójdę, gdzie mnie poślesz. 
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz 
I chcesz mojego dobra. 
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. 
Amen.

35.  Jezus najlepszym przewodnikiem 
w drodze do Ojca

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie prawdy, że Jezus jest przewodnikiem w drodze do Boga,
 wprowadzenie w strukturę hierarchii w Kościele.


