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   Witam wszystkie dzieci i Waszych rodziców! 
 

      W tym tygodniu zajmiemy się jedną z moich ulubionych katechez, a mianowicie 

katechezą o Panu Jezusie- Dobrym Pasterzu! 
     Wiecie dlaczego ją tak lubię? Bo ukazuje Jezusa, który kocha i troszczy się zawsze                  

o każdego z nas, nawet wtedy, gdy zapominamy o Nim, nie chce nam się modlić czy 

postępujemy źle, czyli grzeszymy.   
     Każdemu z nas zdarza się zrobić czasem coś niedobrego- na przykład: powiedzieć 

brzydkie słowo, nie posprzątać pokoju, grymasić przy jedzeniu, źle odzywać się do 

mamy/taty, a nawet pokrzyczeć siostrę lub brata czy specjalnie zepsuć mu jakąś zabawkę. 

Dorośli mają też swoje złe zachowania. I kiedy już pomyślimy, że jednak coś źle zrobiliśmy 

to boimy się, że już nie będziemy tak kochani i lubiani jak wcześniej. A jednak... zobaczcie, 

jak bardzo przydaje się wtedy słowo „przepraszam”, i prawdziwy- taki z serca- żal, że źle 

coś zrobiłam, powiedziałam. I wtedy dobrze jest usłyszeć słowa: „ Już dobrze, przebaczam 

Ci, zależy mi na Tobie”!   

     Tym Kimś, kto przebacza nam, jak nawet coś źle zrobimy, jest właśnie Pan Jezus, który 

mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem, który dba o swoje owieczki. W Piśmie świętym 

czytamy jak Jezus mówi tak: 

 

    „ Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i 

ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, 

opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego, że jest 

najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,             

a moje Mnie znają; podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za 

owce..”    ( J10,11-15)      
 

     A w innym miejscu Pisma św. czytamy przypowieść- opowieść o zabłąkanej owieczce: 
 

  „ Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.  



Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z Was, gdy ma 100 owiec, a zgubi 

jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną aż ja znajdzie? A gdy ją 

znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów 

mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak 

samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 

sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.”  ( Łk15, 1-7)    
 

      Popatrzcie: 
    

• Dobry Pasterz to.......Jezus 

•  Ojciec to.......Bóg 

•  owieczki to.......my..(be,be, be!) 

•  zagubiona owieczka to...... my, kiedy zrobimy coś złego 

• owczarnia, czyli te 100 owiec, to.....Kościół 

•  wilk to...... diabeł, który kusi nas, żebyśmy robili źle 

•  najemnik to....ktoś, kto nie dba o to, czy postępujemy dobrze czy źle; jest mu to 

obojętne, ponieważ mu na nas nie zależy    

 

   I co Wy na to?     
                              Dobrze mieć takiego troskliwego Pasterza, który kocha nas mimo 

naszych błędów,  ale jednocześnie pragnie, abyśmy starali się nie czynić źle i nie krzywdzić 

innych ludzi i samego siebie. 

 

         Popatrzcie na historyjkę obrazkową i opowiedzcie rodzicom, co się na niej dzieje! 

            ( przepraszam, że niewygodnie się ją ogląda) 

 



 

       

           Zachęcam Was Kochani, do wykonania pracy plastycznej (technika dowolna)                 

„Pan Jezus - Dobry Pasterz”.  Będzie mi bardzo miło, jeśli rodzice zrobią zdjęcia 

Waszych prac i prześlą je  na grupę lub  na stronę przedszkola (z dopiskiem- praca z religii  

„ Dobry Pasterz” ). 

       A wcześniej poproście rodziców, aby włączyli Wam film dla dzieci po tytułem:   „ 

Domek na skale- zagubiona owca” ( https://youtu.be/-p5gFWKgQCw) 
                                                                         

                                                                     Wszystkiego dobrego Boże owieczki! 
                                                                

                                                                               Z pamięcią w modlitwie- B. K.    

                                                                     

 

 

 



 


