
Klasa 4 

Temat: Pan Bóg opiekuje się światem i ludźmi 

Sytuacja egzystencjalna  

Wprowadzenie katechety: Codziennie w szkole spotykacie się z nauczycielami, 

widzicie ich w czasie lekcji oraz w czasie przerw.  

• Gdzie spotykacie nauczycieli w czasie przerwy? (na korytarzach)  

• Dlaczego nauczyciele w czasie przerw stoją na korytarzach naszej 

szkoły? (pilnują dyscypliny, czuwają, aby uczniowie nie zrobili sobie krzywdy, 

dbają o poczucie bezpieczeństwa uczniów, aby młodsi uczniowie wiedzieli, że 

jest ktoś, kogo mogą poprosić o pomoc)  

Możemy porozmawiać o innych przejawach czuwania i opieki: np. rodzice 

czuwający przy dzieciach w czasie zabawy – mama siedzi na ławce, a dziecko 

bawi się w piaskownicy; niekiedy rodzice powierzają opiekę starszemu 

rodzeństwu nad młodszym itp.  

Podsumowanie katechety 

 Nauczyciele czuwają nad uczniami, rodzice nad dziećmi, a dzisiaj w czasie 

katechezy zastanowimy się: Kto i w jaki sposób czuwa nad światem i ludźmi? 

Wiara i życie Kościoła 

Przeczytajcie fragment Ewangelii, który pomoże Wam odkryć, w jaki 

sposób Pan Bóg opiekował się swoim Synem i jak, mimo różnych trudności i 

zagrożeń, realizował swoje plany. Fragmentu Ewangelii: „(…) oto Anioł Pański 

ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź 

do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby 

Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 

tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy Herod 

umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, 

weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali 

na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 

ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca 



swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 

strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł” (Mt 2, 13–

15.19–23). 

• Komu zagrażało niebezpieczeństwo? (Panu Jezusowi)  

• Jakie niebezpieczeństwo zagrażało Panu Jezusowi? (zagrażała mu 

śmierć z ręki króla Heroda)  

• Kogo Pan Bóg zaangażował, aby ochronić Pana Jezusa przed 

niebezpieczeństwem? (anioła i św. Józefa)  

• W odczytanym fragmencie Ewangelii usłyszeliście o św. Józefie. W 

Kościele nazywamy Go często Opatrznościowym Stróżem Świętej Rodziny. Jak 

myślicie, dlaczego? (ponieważ Pan Bóg powierzył mu troskę o Pana Jezusa)  

Podsumowanie katechety:  

Widzimy, że Pan Bóg czuwał nad swoim Synem i opiekował się Nim. 

Troskę o bezpieczeństwo powierzył św. Józefowi, który posłuszny wezwaniom 

anioła, ochronił Pana Jezusa przed śmiercią. Pan Bóg troszczył się również o 

świat i wszystkich ludzi. Opiekę Pana Boga nad światem i ludźmi nazywamy 

Opatrznością Bożą. 

Zastosowanie życiowe  

Posłużę się historią z życia św. Dominika Savio: „Miał daleko do szkoły. 

Musiał przemierzać w tę i z powrotem do ośmiu     kilometrów drogi. Mimo to 

był zawsze punktualny. Zapytany pewnego dnia, czy nie boi się chodzić sam tak 

daleko, odpowiedział zdziwiony: «Nie jestem sam. Jest ze mną Najświętsza 

Maryja Panna i mój Anioł Stróż»”.  

• Dlaczego Dominik nie bał się chodzić do szkoły? (ponieważ wiedział, że 

jest z nim Maryja i jego Anioł Stróż)  

• Każdy z nas, tak jak Dominik, może się zwracać do Pana Boga i do 

świętych o pomoc i opiekę. W jakich sytuacjach i okolicznościach możemy to 

czynić? 

 



Podsumowanie  

Jak dowiedzieliście się w czasie dzisiejszej katechezy, Opatrzność Boża 

czuwa nad światem i ludźmi. Nauczymy się teraz pieśni, która wyraża naszą 

wiarę w opiekę Pana Boga. Pieśń ta jest często śpiewana w kościołach i na 

pewno pomoże nam zapamiętać, czym jest Boża Opatrzność.  

Pod Twą obronę Ojcze na niebie, Grono Twych dzieci swój powierza los, 

Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, I broń od zguby, gdy zagraża cios. 

 Czy toń spokojna, czy huczą fale, Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz, 

Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz 


