
Kl. Branżowa       26.10.2020r.

Temat: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty – mówi Bóg (Dzień Wszystkich Świętych)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus               

Na rozpoczęcie lekcji   kreślimy znak krzyża i odmawiamy w modlitwę: Ojcze Nasz.

             Na dzisiejszej lekcji będziemy rozmawiać o zbliżających się szczególnych dniach w miesiącu
listopadzie,  gdy odwiedzamy cmentarze,   kaplice i  kościoły,  i  w zadumie modlimy się za naszych
bliskich zmarłych,  prosimy też różnych świętych o wstawiennictwo u Boga dla nas, o potrzebne łaski
– 1 listopada obchodzimy – Uroczystość  Wszystkich Świętych, a 2 listopada – Wspomnienie wiernych
zmarłych ( Dzień Zaduszny).

           Szczególnie w miesiącu listopadzie ludzie często odwiedzają cmentarze. Przyozdabiają groby,
robią porządki wokół nich, przynoszą kwiaty, zapalają znicze i modlą się.  Chcą przez to pokazać, że
pamiętają o zmarłych, o tych. którzy już od nas odeszli. Wierzymy, że oni żyją. Dziadek, babcia, ciocia,
wujek, brat, siostra… chociaż ich nie widzimy, oni żyją innym życiem, które daje Pan Jezus.

Wierzymy w to, że wiele osób które żyły według przykazań Bożych – kochając Boga i ludzi – wiele z
nich po zakończeniu ziemskiego życia - osiągnęło szczęście wieczne w niebie, z Bogiem. Można też
powiedzieć,  że  w  pierwszej  kolejności  do  nieba  dostała  się  Matka  Boża  –  Maryja,  św.  Józef,



apostołowie  ze  św.  Piotrem i  św. Janem na czele,  ale też  wielu współczesnych świętych których
znamy jako np. Jan Paweł II,  św. Faustyna Kowalska. Ale także wiele osób o których nikt nie wie, a
które prowadziły pobożne i uczciwe życie kochając Boga i bliźniego zostało przyjętych do grona ludzi
świętych, tych którzy trafili do nieba.  Każdy z nas mógł znać kogoś takiego, kto już odszedł (zmarł) i
już go nie widzimy.

     

Zobaczcie  na  zdjęcia  umieszczone  poniżej,  które  przedstawiają  różnych  świętych,  tych  których
wizerunki możemy zobaczyć na licznych obrazach,  w Kościołach, kaplicach, przydrożnych kapliczkach
a także usłyszeć czytając Pismo Święte. 

Spróbujcie odpowiedzieć i odgadnąć – jaki to święty?

   

1.Jaki to święty?  - bardzo kochał Pana Jezusa i Maryję, opiekował się Maryją i małym Jezusem.  Był
dobrym mężem i ojcem. W pocie czoła pracował w swoim warsztacie jako stolarz,  by zarobić na
utrzymanie najbliższych. Jest partonem robotników i 1 maja obchodzimy jego święto.

Odpowiedz ucznia: ten święty to …………………………………………..

Zobacz na ilustracje poniżej.



2. Jaka to święta ? – odpowiedziała na słowa Anioła, który powiedział jej: „Bądź pozdrowiona, pełna
łaski,  Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. oto poczniesz i porodzisz Syna. Będzie
On  wielki  i  będzie  nazwany  Synem  Najwyższego.  Na  te  słowa  odpowiedziała:  Oto  ja  służebnica
Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”  Jaka to święta?

Odpowiedź ucznia: ta święta to ……………………………………………………..

3. Pytanie następne: jaki to święty? – w miesiącu październiku 1978 r. został ogłoszony papieżem.
Cały swój pontyfikat ( posługę papieża ) zawierzył Maryi mówiąc: „Totus tubus” Maryjo – cały jestem
twój Maryjo. A do młodzieży mówił:  „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, drzwi swojego serca”.



Jaki to święty?  Odpowiedź ucznia: ten święty to …………………………………………………………..

4. Pytanie Jaka to święta? -  jest apostołką  Bożego miłosierdzia, to jej wiele razy objawił się Pan Jezus
i prosił o namalowanie obrazu z Jego wizerunkiem i napisem: Jezu ufam Tobie. To ona przekazała



ludziom na całym świecie te słowa, które powiedział do niej Pan Jezus, a które zapisała w swoim
Dzienniczku.

Jaka to święta? 

Odpowiedź ucznia: Ta święta to: ……………………………………………………..

Wyjaśnienie: Osób świętych jest bardzo dużo, niektórych znamy - wiemy jak mają na imię, co robili i
jakie cechy charakteru pomagały im wejść do Nieba. 

Do nieba wchodzą (dostają się) tylko ludzie, którzy kochają Boga i ludzi, a święty to człowiek który
popełnia  grzechy,  ale  walczy  z  nimi,  stara  się  je  pokonać,  bo kocha Boga i  ludzi.  Jeśli  będziemy
postępować tak jak święci (naśladować świętych) to Pan Bóg przyjmie nas do nieba.

Czy ty też chcesz zostać świętym, czy chcesz dostać się do nieba, aby w szczęściu przebywać razem z
Panem Jezusem, Maryją i innymi świętymi?  Każdy z nas (wszyscy ludzie) są powołani do świętości.

Zadanie:

Wypisz  przynajmniej  pięć  dobrych postanowień,  które pomogą Ci  dostać się do nieba i  osiągnąć
zbawienie.

Już niedługo pójdziemy na cmentarze  po to, aby odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych.

           

Składamy przy nich kwiaty, zapalamy znicze,  sprzątamy i porządkujemy,

 aby groby naszych zmarłych wyglądały na zadbane.

Gdy pamiętamy o naszych zmarłych, gdy przychodzimy na ich groby i modlimy się  za ich dusze - to 
prosimy Pana Jezusa, aby przyjął zmarłych do siebie, aby mogli żyć blisko Niego – w Jego światłości.

W ten sposób pokazujemy, że kochamy i szanujemy naszych bliskich zmarłych i pomagamy im dostać 
się do nieba, do Królestwa Bożego. 



W modlitwie prosimy również świętych, aby wstawiali się za nami do Boga, aby pomagali nam w 
codziennym życiu pokonać grzech (zło) i pomagali nam wejść do nieba.

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i wspólnie modlimy się: o potrzebne łaski dla nas, abyśmy 
dobrym życiem zasłużyli na  przyjęcie do Nieba, i po jego zakończeniu żyli w szczęściu wiecznym z 
Bogiem  - odmawiamy modlitwę: Pod Twoją Obronę.

Dziękuję za uwagę.

                                                                                            Bogusław Czarny


