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                            KATECHEZA 

TEMAT: Pan Jezus chce przyjśd do wszystkich dzieci. 

Cel dydaktyczny: przybliżenie uczniom słów Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzid 

do mnie”,  zapoznanie z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci. 

Cel wychowawczy: uwrażliwienie dzieci na sytuacje dzieci w krajach misyjnych i zachęta do 

dzielenia się z nimi dobrami duchowymi i materialnymi. 

Pomoce: pudełko na prezenty, Pismo Św., mapa świata (globus), zdjęcia dzieci z krajów 

misyjnych, serduszka z kartonu 

 

POWITANIE  DZIECI 

MODLITWA ( nawiązanie do radości z przyjęcia Jezusa po raz pierwszy do swoich 

serc) 

 

I. Wprowadzenie 

 Katecheta pokazuje dzieciom pudełko na prezenty i prowadzi rozmowę co to jest,  

do czego służy, jakie ostatnio dostały prezenty i z jakiej okazji. 

- który z tych prezentów był najwspanialszy? ( pomagamy dzieciom odkryd, że 

najwspanialszym prezentem jest Jezus, dar komunii św.) 

- dlaczego?  ( dla wszystkich, nie niszczy się, mogę się Nim dzielid, daje prawdziwą radośd, 

szczęście,  dany z miłości, za darmo, na zawsze) 

- co możecie zrobid z radością, miłością i szczęściem, które otrzymaliście od Jezusa, których 

doświadczyliście przyjmując Go do swoich serc? ( PODZIELIĆ SIĘ Z INNYMI) 

  

II. Rozwinięcie 

Pan Jezus, którego przyjęliście do swoich serc pragnie byście tym swoim szczęściem dzielili 

się z innymi, szczególnie z dziedmi. Wy już doświadczacie radości z bycia Przyjaciółmi Jezusa, 

z Jego bliskości, z tego, że mogliście przyjśd do Niego. Teraz Pan Jezus was prosi byście 

przyprowadzili inne dzieci do Niego, chce by wszystkie dzieci świata mogły tak jak wy 

przychodzid do Niego. Posłuchajcie słów z Pisma Św. , w których nam o tym mówi: 

-odczytanie fragmentu Mk 10,  13-16 

- co było wielkim pragnieniem Jezusa? 



-co zrobił, gdy dzieci przyszły do Niego? 

 

Popatrzcie teraz na mapę świata. Prawie  2:3 ludzkości w tym także dzieci nie zna jeszcze 

Jezusa. Szczególnie w Afryce, Ameryce Południowej i Azji żyje jeszcze bardzo wielu waszych 

rówieśników do których Jezus chciałby przyjśd, chciałby byście przyprowadzili te dzieci do 

Niego. 

Katecheta pokazuje zdjęcia dzieci z krajów misyjnych, ukazujące różne ich biedy duchowe i 

materialne. 

Pomyślcie zatem jak wy możecie pomóc tym dzieciom? 

Co możecie zrobid by i one mogły poznad Jezusa?  

(wśród  wypowiedzi dzieci akcentujemy modlitwę za dzieci w krajach misyjnych, dobre 

uczynki, wyrzeczenia i ofiarki materialne) 

III. Podsumowanie 

Wasze pomysł są bardzo piękne. Na podobne wpadły bardzo dawno temu bo ponad 160 lat 

pewien biskup we Francji  Karol Forbin Janson, on także pragnął by wszystkie dzieci na 

świecie poznały Pana Jezusa, mogły do Niego przychodzid, mogły się z Nim spotykad. 

Dlatego założył Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, w którym  dzieci pomagają dzieciom przez 

wypełnianie właśnie tych trzech zadao : ( na tablicy kolejno pojawiają się etykietki z 

napisem MODLITWA, DOBRE UCZYNKI, OFIARKI MATERIALNE) 

- codzienna modlitwa za dzieci w krajach misyjnych 

- dobre uczynki, ofiary, wyrzeczenia 

- drobne ofiarki materialne 

 Myślę że teraz każdy z was z łatwością będzie mógł ofiarowad prezent dzieciom  nie 

znającym jeszcze Pana Jezusa ( DO PUDEŁKA NA PREZENTY DZIECI WKŁADAJĄ ETYKIETKI 

UMIESZCZONE NA TABLICY). 

Zrobimy to także w czasie waszego Białego Tygodnia – będziemy modlid się za dzieci w 

krajach misyjnych, nie znające jeszcze Pana Jezusa, tego dnia przyniesiecie do świątyni 

otrzymane dziś serduszka, (każdy uczeo otrzymuje serduszko)na których proszę abyście 

wpisali jaki dobry uczynek wykonaliście w intencji dzieci z krajów misyjnych. Będziecie mogli 

także podzielid się swoim darem materialnym, który złożycie w specjalnej kopercie ( każdy 

uczeo otrzymuje kopertę). Serduszka i koperty zostaną złożone w procesji z darami i będą 

wraz z modlitwą waszym wspaniałym prezentem dla dzieci z krajów misyjnych. 



 

 

IV. Zakończenie  

Zapis w zeszycie 

TEMAT: Pan Jezus chce przyjśd do wszystkich dzieci. 

NOTATKA: Chce podzielid się swoją radością z przyjścia Pana Jezusa do mojego serca z 

dziedmi w krajach misyjnych modląc się za nie codziennie, wykonując dobre uczynki i 

składając dla nich ofiary. 

ZADANIE DOMOWE: Narysuj swój prezent dla dzieci w krajach misyjnych. 

MODLITWA : za dzieci nie znające jeszcze Pana Jezusa. 
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