
15.06 – 19.06.20

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Temat: JEZUS POMAGA CHORYM.

Modlitwa: „Ojcze nasz” 

1. Rozmowa na temat choroby:
– Jak czujemy się w czasie choroby?
– Kto się nami opiekuje?

2. Opowiadanie o tym, jak Marek znosił grypę.
Chory Marek

Wczoraj czułem się bardzo źle. Bolało mnie gardło, męczył mnie kaszel i katar. 
Mama położyła rękę na moim czole i powiedziała:
– Musimy iść do lekarza, jesteś chory i masz wysoką gorączkę.
Pan doktor zbadał mnie, zajrzał mi w gardło i przepisał lekarstwa. Po powrocie od 
lekarza mama położyła mnie do łóżka. Ewelina zrobiła mi gorącą herbatę
i naszykowała kilka książek z obrazkami. Niestety, nie miałem humoru do zabawy, 
nawet z psem Psotkiem, który leżał smutny obok łóżka. Wiedziałem, że zaraz 
przyjdzie mama z lekarstwami, których tak nie lubię.
– Musisz być dzielny – powiedziała Ewelina i przeczytała mi opowiadanie o tym, 
jak dobry Jezus pomagał chorym ludziom.
Postanowiłem nie marudzić podczas przyjmowania lekarstw. Wieczorem wypiłem 
odważnie gorzki syrop i połknąłem kilka tabletek.
Dzięki temu, że tak dzielnie znosiłem chorobę, szybko wyzdrowiałem i znów 
mogłem się wesoło bawić z Psotkiem.

3. Rozmowa na temat opowiadania:
– Dokąd poszedł Marek z mamą, gdy był chory?
– Co przepisał chłopcu pan doktor?
– Co postanowił Marek?
– Co dobrego dla Marka zrobiła siostra Ewelina?

4. Jest ktoś, kto może zaradzić wszystkim chorobom – to dobry Jezus. 
Gdy Jezus chodził po ziemi, zawsze troszczył się o innych. Gdy widział chorą 
osobę, pomagał jej. Nawet jeśli choremu nie mógł pomóc żaden lekarz, Jezus mógł 
przywrócić mu zdrowie, ponieważ jest Bogiem. Takie działanie Jezusa nazywamy 
uzdrawianiem.



Czytanie Pisma Świętego (Mk 2,3-13):

 „Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc 
z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie 
Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:
«(…) Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» On wstał, wziął zaraz swoje łoże i 
wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: 
«Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».
Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go 
nauczał”.

Rozmowa na temat Pisma Świętego:

– W jaki sposób Jezus pomógł choremu?
– Na jaką chorobę cierpiał  człowiek, którego Jezus uzdrowił?
– Dlaczego Jezus pomagał chorym?
Jezus czynił wiele dobra. Odnosił się z wielką miłością do chorych i cierpiących,
nigdy nie przechodził obojętnie wobec nich. Pragnął ulżyć im w cierpieniach, 
pomóc w chorobie. Wszyscy chorzy, którzy przychodzili do Niego i wierzyli, że 
On może ich uzdrowić, odchodzili zdrowi.

5. Zagadki:
KIEDYŚ CHORY BYŁEM

I NIC NIE MÓWIŁEM.
POTEM GO SPOTKAŁEM

ZDROWIE OTRZYMAŁEM.
Kogo spotkał chory człowiek?

(JEZUSA)

GDY CHORUJĘ CIĘŻKO
W ŁÓŻKU SIĘ POŁOŻĘ.
ON SWOJĄ MIŁOŚCIĄ

W CHOROBIE POMOŻE.
Kto pomoże nam w chorobie?

(JEZUS)

6. Praca z podręcznikiem – wykonaj zadania na stronie 64 i 65



Modlitwa:  My też możemy i powinniśmy się troszczyć o chorych: zachowywać 
się cicho, gdy w domu jest ktoś chory, odwiedzić np. babcię, kolegę, zrobić dla 
nich coś miłego. Wielką pomocą dla chorych jest modlitwa.
Pomódlmy się  za bliskie nam osoby chore:
Dobry Jezu, Ty jesteś najlepszym lekarzem, opiekuj się wszystkimi chorymi. 
Amen.

Szczęść Boże!


