
Szczęść Boże! 
Witam Was serdecznie. Jak wiemy przez chwilę będziemy pracować zdalnie, ale mam nadzieję, że 
niebawem spotkamy się w szkole ;) 
Proszę o wykonanie poleceń, zapisanie tematu i notatki do zeszytu, a ja sprawdzę wykonanie zadania 
w szkole ;) 
  Katecheza 
Temat: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy 
 Wakacje to fajna i potrzebna sprawa, jednak nie mogą one trwać nieustannie. Rozpoczynamy nowy 
rok szkolny i kolejny etap pracy nad zdobywaniem nowej wiedzy, ale także podejmujemy wysiłek nad 
kształtowaniem samych siebie. Dziś zastanowimy się, czego potrzebujemy w budowaniu własnego 
życia, by było ono szczęśliwe. 
Przeczytaj poniższy tekst biblijny?   

Dobra lub zła budowa 
46 Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? 47 Pokażę 
wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia 
je. 48 Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył 
na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go 
naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. 49 Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, 
podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] rzeka 
uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka». 
 

Powyższy tekst jest przypowieścią, to znaczy, że Jezus porównuje sprawy duchowe do wydarzeń  z 
życia. 
ZAPISZ PONIŻSZĄ TABELKĘ W ZESZYCIE: 

PORÓWNANIE ZNACZENIE 

DOM ŻYCIE 

SKAŁA (FUNDAMENT) JEZUS, SŁOWO BOŻE 

KOPANIE FUNDAMENTU PRACA NAD SOBĄ, DOKONYWANIE WYBORÓW 

ZIEMIA (PIASEK) ŁATWE, WYGODNE ŻYCIE 

POWÓDŹ PROBLEMY, TRUDNOŚCI 

 
Użyte przez Jezusa porównania możemy odnieść do naszego życia i naszych decyzji. Podobnie jak w 
budowaniu domu nie można iść na skróty, tak i w życiu przy  podejmowaniu decyzji musimy się 
zastanowić, jakie będą ich konsekwencje. 
 
ZAPISZ W ZESZYCIE NOTATKĘ (na czerwono): 
 
 Możemy wybierać to, co łatwe, tak jak zrobił to nieroztropny człowiek w przypowieści, budując swój 
dom. Możemy też podejmować pracę, czasami trudną, aby później cieszyć się jej owocami.  
Pamiętajmy jednak, że każda decyzja, działanie ma swoje konsekwencje. Niektórych skutków nie da 
się cofnąć. Dlatego w życiu warto podejmować takie decyzje, dzięki którym będziemy się rozwijać 
duchowo, intelektualnie, a także fizycznie.  
 
Następnie posegreguj wartości podane poniżej i zapisz w tabelce. W jednej kolumnie zapisz rzeczy 
ważne i dobre przez całe życie, w drugiej: 
 
Troska o zdrowie, wyśmiewanie się z biedniejszych, mówienie prawdy, odkrywanie własnych 
talentów, praca nad swoim charakterem, mieć najlepszy telefon komórkowy, zgoda w rodzinie, 
pogarda wobec słabszych, pomoc rodzeństwu, szacunek wobec rodziców, wiara w Boga, mieć 
markowe ubrania, systematyczna nauka, mieć modną fryzurę, dbanie o trwała przyjaźń. 
 
Przykładowy zapis tabelki: 



Rzeczy ważne i dobre przez całe życie Rzeczy pozornie ważnie i krzywdzące 

  

  

  

 
Zastanówmy się jak dokonywać wyborów, by ich owocem było szczęście.  
Wśród naszych wyborów są takie, których dobry lub zły skutek trwa krótko. Są także takie, których 
konsekwencje dotyczą całego naszego życia. Dlatego musimy wcześniej poznać prawdę, do czego one 
prowadzą,  żeby wiedzieć , czym się kończą wybory. 
 
Wybierz 3 wartości z tabelki, którą wpisałeś do zeszytu i uzupełnij tabelę ( NA CZERWONO 
PRZYKŁADOWY ZAPIS, WAS PROSZĘ O PODANIE INNYCH WARTOŚCI I PRZYKŁADÓW): 

MOJA DECYZJA SPOSÓB WYKONANIA POKONYWANIE 
PROBLEMÓW 

SKUTEK 

Systematycznie 
się uczę 

Codziennie odrabiam pracę 
domową, uczę się na 
sprawdziany, odrabiam 
pracę domową… 

Proszę o pomoc 
rodziców, więcej 
czytam… 

Dobre oceny, zdobyta 
wiedza 

    

    

    

 
PODSUMOWANIE 
Jezus ukazuje nam ważną prawdę: nie wystarczy słuchać tego, co mówi. Trzeba jeszcze żyć tak jak On 
mówi. Jeżeli oprzemy swoje życie na Jezusie, nic nie zdoła go naruszyć. Nawet gdy przyjdą trudności, 
z Nim możemy je pokonać. Nie zniszczą nas, bo Jezus daje nam poczucie bezpieczeństwa. Z Jezusem 
problemy czy choroba mogą wzmocnić nasz charakter, a nawet zmienić nas na lepsze. 
 
PRACA DOMOWA DLA CHĘTNYCH NA 6 
PRZEDSTAW NA PLAKACIE, CO MOŻE BYĆ SKAŁĄ ŻYCIA DLA PIĄTOKLASISTY. 


