
Klasa 4 

Temat: Pan Bóg daje nam Swojego Syna 

Sytuacja egzystencjalna  

• Katechezę rozpoczynamy od przeczytania opowiadania: „Ksiądz 

Wojciech wrócił ze szkoły. Miał w tym dniu dużo lekcji. Zdążył zjeść   obiad i 

usiadł na chwilę, aby odpocząć. Jednak chwila ciszy nie trwała długo. 

Zadzwonił domofon. Ktoś dzwonił bardzo nerwowo, przyciskając dzwonek 

wiele razy. Ksiądz pomyślał, że z pewnością coś niedobrego się stało. Podszedł 

szybko do domofonu, podniósł słuchawkę i powiedział: «Słucham». W 

odpowiedzi usłyszał głos chłopca: «Proszę księdza, proszę księdza, proszę 

otworzyć! To ja – Mateusz». Mateusz był uczniem księdza, chodził do piątej 

klasy. Był dobrym uczniem i ministrantem. Ksiądz otworzył drzwi. Mateusz, ile 

miał sił w nogach, wybiegł uradowany na piętro i już w drodze krzyczał: 

«Mam, proszę księdza, mam…» «Ale co masz?» – zapytał ksiądz. «Proszę 

księdza, mam siostrzyczkę!» – krzyknął uradowany Mateusz i podskoczył z 

radości. Ksiądz był trochę zdziwiony. Pomyślał: Przecież rodzi się dużo dzieci, a 

nikt z taką radością nie przybiega codziennie na plebanię, aby pochwalić się 

księdzu swoim rodzeństwem. Cieszył się jednak z Mateuszem, po czym 

zapytał: «A dlaczego aż tak bardzo się cieszysz?». Mateusz odpowiedział: 

«Proszę księdza, długo byłem sam. Wszyscy mieli rodzeństwo, a ja nie miałem 

nikogo. Długo musiałem prosić rodziców, ale w końcu się udało. Naprawdę się 

cieszę, proszę księdza». Mateusz pobiegł do domu. Ksiądz wrócił do siebie i 

uśmiechał się całe popołudnie, zastanawiając się, ile  radości przyniosła 

siostrzyczka Mateuszowi…”. 

Z jaką informacją przybiegł Mateusz do księdza? (o narodzinach siostry)  

Jak zachowywał się Mateusz? (był radosny, uśmiechnięty, podskakiwał z 

radości)  

Dlaczego Mateusz tak bardzo cieszył się z narodzin siostry? (ponieważ nie 

był już sam i miał rodzeństwo) 

 

 



Podsumowanie katechety: 

 Każde dziecko przynosi wiele radości na świat. Radość tę daje swoim 

rodzicom i rodzeństwu. Możemy nawet powiedzieć, że takie dziecko jest darem 

dla ludzi. Dzisiaj w czasie katechezy będziemy odkrywać, że również Pan Jezus 

jest takim darem dla świata. 

Wiara i życie Kościoła  

Jezus odkrywa przed Nikodemem, że jest darem dla świata. Na początek 

rozważymy fragment Ewangelii według św. Jana Apostoła. Fragment ten to 

część rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Nikodem był żydowskim uczonym, 

który pewnej nocy przyszedł porozmawiać z Panem Jezusem. Chciał, aby Pan 

Jezus wyjaśnił mu wiele spraw, których nie rozumiał. Posłuchajcie, o czym 

rozmawiali: „Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, 

dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, 

wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby 

czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W 

odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony»” (J 3, 1–2.16–

17). 

Podsumowanie:  

Zauważyliście, że Nikodem został bardzo ubogacony rozmową z Panem 

Jezusem. Odkrył nowe prawdy i lepiej Go poznał, a przede wszystkim 

dowiedział się, że Pan Jezus jest darem Ojca dla całego świata i wszystkich ludzi. 

Teraz zastanowimy się: Kiedy odkrywamy i poznajemy, że Pan Jezus jest dla nas 

darem? Wszyscy uczestniczymy w każdą niedzielę i święta nakazane w 

Eucharystii. Słyszymy wiele słów, którymi się modlimy. Są wśród nich takie 

słowa, które pięknie mówią nam o tym, że Pan Jezus daje nam Siebie samego. 

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was 

będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi 

mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana 

na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. W tych słowach Pan 

Jezus przypomina nam, że jest dla nas darem i pragnie, abyśmy Go przyjmowali. 



Te słowa Pan Jezus powtarza codziennie na całym świecie, wszędzie tam, gdzie 

jest odprawiana Msza św., bo jest darem dla całego świata. 

Zastosowanie życiowe  

Wiemy już, że Nikodem poznał Pana Jezusa jako dar dla świata. Wiemy 

również, że Pan Jezus daje nam siebie w Eucharystii, a teraz zastanówmy się 

wspólnie: Czego oczekuje od nas Pan Jezus? Pomoże nam w tym św. Dominik 

Savio, którego poznaliśmy już w czasie poprzedniej katechezy. Cztery 

postanowienia Dominika. 

 „W wieku siedmiu lat, w dniu Pierwszej Komunii Świętej, Dominik 

zrobił cztery postanowienia:  

1. Będę się często spowiadał i będę przystępował do Komunii św. 

2. Pragnę święcić dni świąteczne.  

3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.  

4. Wolę raczej umrzeć niż zgrzeszyć. 

Przyrzeczeniom tym dochował wierności do końca życia”. 


