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Jesteśmy 
w rodzinie Pana Jezusa



Drodzy Rodzice!
Podręcznik dla dziecka Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa zawiera teksty 

PRZECZYTAJMY RAZEM! Nawet jeśli będą one wykorzystane w cza-
sie katechezy, mają także służyć do wspólnego czytania w domu. Prosi-
my, aby ktoś z Was po każdej lekcji religii usiadł z dzieckiem i przeczytał 
mu dany tekst. Pomoże on w rozmowie o wierze, o waszych osobistych 
relacjach z Bogiem, a także wskaże dziecku wzorce postępowania. Do-
brze może służyć jako wstęp przed wieczorną modlitwą.

Uzupełnieniem podręcznika jest Zeszyt ucznia pod tym samym ty-
tułem co podręcznik. Są w nim ćwiczenia do wykonywania w szkole 
i w domu.

Chłopcy i dziewczynki, jesteście synami i córkami waszych rodziców. 
A Bóg pragnie, byście wszyscy byli Jego dziećmi [...]. Bóg was miłuje, 
drogie dzieci! To właśnie pragnę wam powiedzieć [...].

św. Jan Paweł II (z Listu do dzieci)



I. 
WITAM

BĄDŹ POZDROWIONY, PANIE!

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie […]*.
Ewangelia według świętego Łukasza 18, 16

* Teksty Pisma Świętego w tym podręczniku są zgodne

  z wydaniem V Biblii Tysiąclecia 2005 r.
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1 Nasze powitania

Niech będzie
pochwalony

Jezus Chrystus!

Witaj, babciu!

Witaj, wujku!

Szczęść Boże!

Szczęść Boże!

Dzień dobry!

Dzień 
dobry!

Na wieki 
wieków. 
Amen.
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PRZECZYTAJMY RAZEM!
Czas iść do szkoły! Tornister spakowany. Jest nieco ciężki, 

ale poradzę sobie. Trochę się boję, jak to będzie. Kogo spotkam 
w klasie? Czy znajdę przyjaciela? Czy zrozumiem wszystko, czego 
będziemy się uczyć? Mamy czytać, pisać, liczyć. Wszystko naraz. 
Jak sobie poradzę?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 4.

MODLITWA
Dobry Boże. 

Z Tobą raźniej iść do szkoły. 
Mniej się boję. 
Pomóż mi spotkać przyjaciół, dobrze się uczyć i bawić. 
Amen.

Idź z Bogiem!

Z Bogiem!

Cześć!

Cześć!
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2 Nasze spotkania

Z Jezusem spotykamy się na lekcjach religii.

Z Jezusem spotykamy się przede wszystkim
w domu Bożym, czyli w kościele. 

— W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
— Amen.
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Przyjrzyj się rysunkom. Znajdź podobne przedmioty na zdjęciach i ry-
sunkach w podręczniku. Odwiedź także swój kościół parafi alny i zobacz, 

jak one tam wyglądają. Pamiętaj o odpowiednim zachowaniu w kościele.
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 5.

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Bóg zaprosił na spotkanie 
uczniów, księdza, nasze panie.
Jezus szuka wciąż przyjaciół:
obym z oczu Go nie stracił.

W szkole, w domu, na podwórku,
na boisku i na murku.
Myślę o Nim przy kolacji, 
na rowerze, na wakacjach.

Jezus ciągle na mnie czeka. 
Ze spotkaniem już nie zwlekam!
Pójdę chętnie do kościoła, 
tam jest Jezus i mnie woła.

MODLITWA
Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogę Cię spotkać w kościele!

ołtarz tabernakulum ambonka

konfesjonał chrzcielnica kropielnica
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3 Przedstawiamy 
swoją rodzinę

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Poznaj mnie z nim

Karol często opowiadał mamie o tym, co spotkało go w szkole. Naj-
więcej mówił o Józku, który podobnie jak Karol lubił grać na kompute-
rze. Mówił też o Ewelinie, która wszystko wiedziała i zawsze pocieszała 
tych, których spotkała przykrość.

— Poznaj mnie ze swoimi kolegami i koleżankami – poprosiła 
mama.

I Karol zaprosił do domu Józka.
Józek przyszedł na dwie godziny. Gdy wszedł do domu Karola, sta-

nął niepewnie w przedpokoju. Wtedy mama wyszła z kuchni, a Karol 
powiedział:

— Mamusiu, to jest mój kolega, Józek. To ten, który bardzo lubi 
grać na komputerze. I pomógł mi kiedyś zbierać kasztany 

do szkoły, gdy obiecałem pani, że przyniosę bar-
dzo dużo...

— Wiem, wiem. Witaj, Józku – powiedziała 
wesoło mama.

Opowiedz, jak ty możesz przedstawić koleżanki i kolegów 
swoim bliskim. A jak przedstawisz swoich bliskich?
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Należymy do rodziny Jezusa Chrystusa, czyli do Kościoła.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 6.

MODLITWA
Boże, dziękuję Ci za moich rodziców,

Proszę Cię, abyś ich obdarzył zdrowiem 
i błogosławił ich pracy.
Dziękuję Ci, Boże, 
że razem należymy do rodziny Pana Jezusa. 
Amen.
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4 Jesteśmy
rodziną Jezusa

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Był taki dzień, w którym twoi rodzice i chrzestni przynieśli 

cię do kościoła. Przyszli tam także inni ludzie: rodzina, sąsiedzi, 
znajomi. Wszyscy modlili się za ciebie.

Kapłan polał twoją głowę wodą i powiedział:
Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
To był twój chrzest.
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W chrzcie świętym Jezus uczynił mnie dzieckiem Bożym. 
Należę do rodziny Jezusa, czyli do Kościoła.

Podziękuj rodzicom, że zanieśli cię do chrztu.
Możesz to uczynić w czasie wieczornej modlitwy lub podczas wspólnego posiłku.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1 na s. 7.

MODLITWA
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przez chrzest święty 

uczyniłeś mnie dzieckiem Bożym.
Dziękuję Ci, że przyjąłeś mnie do Twojej rodziny. 
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5 Jezus pozdrawia nas 
i jest z nami

Pokój wam!

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał nam swojego Syna, 
Pana Jezusa.

na podstawie: Ewangelia według świętego Jana 3, 16a

[Pan Jezus powiedział:] A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata.

Ewangelia według świętego Mateusza 28, 20b
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PRZECZYTAJMY RAZEM!
Z Jezusem możesz rozmawiać 

nie tylko w kościele, nie tylko 
rano i wieczorem. Możesz roz-
mawiać z Nim o wszystkim i za-
wsze: gdy cieszysz się spotkaniem 
z koleżanką lub kolegą, gdy jest 
ci smutno, gdy jesteś szczęśliwy 
albo boisz się czegoś.

Wieczorem opowiedz Jezuso-
wi o wszystkich ważnych spra-
wach, które się wydarzyły. Zrób 
to tak cicho, aby nikt inny nie 
usłyszał.

MODLITWA
Jezus jest tu, 

Jezus jest tu.
O wznieśmy ręce,
wielbiąc Jego imię.
Jezus jest tu.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 8 i 9.


