
TEMAT KATECHEZY: NAŚLADUJĘ PANA JEZUSA W MODLITWIE 

 

1. Na początek ułóż z dzieckiem puzzle. Poniżej link do strony www:  

 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/133677-jezus-na-pustyni 

 

2. Pytania: 

- Kogo widzimy na obrazku z ułożonych puzzli? (Pana Jezusa) 

- Co robi Pan Jezus? (Modli się) 

 

3. Wprowadzenie w temat: 

- odczytaj dziecku fragment Pisma Świętego i porozmawiaj z nim o tym co Pan 

Jezus chce nam w nim powiedzieć: 

 

„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie 

do Boga” (Łk 6, 12) 

 

WYJAŚNIENIE: Bardzo często w Ewangelii widzimy Jezusa, który się modli. 

Wszystkie ważne momenty w Jego życiu poprzedzone były modlitwą do Boga. W ten 

sposób Pan Jezus uczy nas, że modlitwa jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu.  

 

- odczytaj kolejny fragment Pisma Świętego: 

 

Pan Jezus powiedział: „zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1) 

 

- Do czego zachęca nas Pan Jezus? (aby się modlić) 

 

- odczytaj kolejny fragment Pisma Świętego:  

 

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden 

z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». 

A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; 

niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy 

dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; 

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»” (Łk 11, 1-4) 

 

WYJAŚNIENIE: Pan Jezus nie tylko daje nam przykład modlitwy. Nie tylko zachęca 

nas do tego, aby się modlić. Pan Jezus również uczy nas modlitwy, którą codziennie 

możemy zwracać się do Boga. Jest to modlitwa „Ojcze nasz”. 

 

4. Co to jest modlitwa?  

- obejrzyj wspólnie z dzieckiem krótki film na Youtube, link poniżej:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=vbLPcz6OvgQ  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/133677-jezus-na-pustyni
https://www.youtube.com/watch?v=vbLPcz6OvgQ


5. Po obejrzeniu filmiku porozmawiaj z dzieckiem o tym czym jest modlitwa i co 

nam daje:  

 

- MODLITWA to moja rozmowa z Bogiem (tak jak rozmawiam z mamą, tatą,  

  koleżanką czy kolegą, tak mogę też rozmawiać z Bogiem o wszystkim), 

- MODLIĆ SIĘ możemy zawsze, zarówno kiedy jesteśmy radośni oraz wtedy kiedy  

  jesteśmy smutni czy przeżywamy trudności, 

- MODLIĆ SIĘ powinniśmy przede wszystkim rano, by powierzyć się opiece Bożej  

  oraz wieczorem, aby podziękować Panu Bogu za cały dzień, 

- MODLIĆ SIĘ możemy za siebie oraz za każdego człowieka: za rodziców, za babcię,  

  dziadka, rodzeństwo, nauczycieli, za kolegów i koleżanki, za naszych sąsiadów,  

  a także za zmarłych, 

- MODLITWA ma potężną moc, Pan Bóg obiecuje nam, że każdy kto zwraca się  

  do Niego z zaufaniem, On go wysłucha.  

 

6. Na koniec posłuchaj ze swoim dzieckiem piosenki Arki Noego pt.: „Najlepsza 

modlitwa”. Link poniżej: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8BCTNeVZbWo 

 

7. Pamiętaj, aby każdego dnia pomodlić się ze swoim dzieckiem. To bardzo ważne! 

Niech codzienna modlitwa rodzinna stanie się praktyką treści zawartych w tej 

katechezie. Poniżej zamieszczam również kolorowankę, którą dziecko może wykonać 

w dowolnym czasie. ŻYCZĘ POWODZENIA.  

 

Z modlitwą 

Ks. Adrian 
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