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Miłosierny Samarytanin – 
idź i czyń podobnie

1. Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się ilustracje.

2. Wykonaj działania matematyczne i dopasuj do wyniku odpowiadającą mu literę.   
     Odczytaj hasło i zapisz odpowiedź.

Katecheza 35

70 82 112 16 85 72 31 117 90 23 41

98 89 74 60 67 12 56 7

92:4= I
85-18= N
33+52= E
14x7= B

16x7= O
106-17= L
64:4= E
10x6= Ż
22+11+8= M

96-22= I
18x4= S
46+12+12= K
124:4= T
7x8= M

77:11= ?
54+36= O
108:9= I
109-27= T
13x9= M
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Nau  zycielu  , co mam czynić  , aby osiągnąć życie wieczne ? 

 (Łk 10,25b)

Miłosierny Samarytanin – 
idź i czyń podobnie

Hasło: ____________________________________________________

Odpowiedź: ________________________________________________

________ __________________________________________________

______ ____________________________________________________

3. Uzupełnij cytat.
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Ojciec miłosierny

3. Uzupełnij cytat:

(...) będziemy ucztować  i bawić się  , ponieważ ten syn mój był 

martwy      , a znów ożył              ; zaginął, a znalazł            się. 
 (Łk 15,23b-24a)

1. Rozwiąż rebus.

2. Uzupełnij warunki dobrej spowiedzi.

1. R__________________   s___________________

2. ______ za __________________

3. Mocne _________________   _________________

4. Szczera  _____________________

5. Zadośćuczynienie _______   _________ i _________________

Katecheza 36

Hasło  ________________________________________________
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4. Rozwiąż krzyżówkę.

A. Młodszy syn, zanim wyjechał, 
   odebrał swoją część...
B. Wyszedł na spotkanie 
     powracającego syna.
C. Czuł ją starszy brat względem
    młodszego.
D. Wyprawił ją ojciec na cześć 
     młodszego syna.
E. Ojciec czuł go, kiedy młodszy 
    syn opuścił dom.
F. Miłość domaga się jej od człowieka;
   inaczej wyrzeczenie. 

G. Ojciec kazał je podarować synowi,
     który wrócił.
H. Uczucie, które łączy ojca i syna.
I. Syn marnotrawny pragnął nimi  
    napełnić swój żołądek, gdy był głodny.
J. Miejsce, gdzie przebywał starszy syn,
   gdy młodszy wrócił do domu.
K. Starszy w przypowieści.
L. Zwierzęta, które pasł syn  
   marnotrawny.
Ł. Po powrocie syn marnotrawny 
   dostał go od ojca.



78

Przypowieści Jezusa
Katecheza 37

1. Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż test, zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

1. Przypowieść to:
    a) opowiadanie – porównanie wzięte z życia  c) list
    b) bajka                  d) legenda
2. Co jest najważniejszym elementem przypowieści:
    a) język                 c) przesłanie
    b) treść       d) miejsce
3. Na jakie podłoże w przypowieści o siewcy padły ziarna, które wydały plon 
    obfity?
    a) ziemia skalista               c) podłoże gliniaste
    b) gleba żyzna                           d) między ciernie
4. W której przypowieści pojawiają się słowa: 
    „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”?
    a) o ziarnku gorczycy                                      c) o siewcy
    b) o uczcie                            d) o synu marnotrawnym
5. Syn marnotrawny to:
    a) ktoś, kto zbłądził, ale przyznał się do winy
    b) ktoś, kto żyje rozrzutnie
    c) ktoś, kto jest niewdzięczny
    d) zatwardziały grzesznik
6. Jak zachował się ojciec, gdy zobaczył syna marnotrawnego?
    a) rozgniewał się i go wyrzucił
    b) przyjął go, ale wymierzył mu karę
    c) syn musiał odpracować roztrwonione pieniądze
    d) wybiegł mu naprzeciw, rzucił się mu na szyję i go ucałował
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Nie daj się zwyciężyć            złu, ale zło dobrem   zwyciężaj! 

 (Rz 12,21)

2. Uzupełnij cytat.

7. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie pobitemu człowiekowi pomógł:
     a) Samarytanin     c) Rzymianin
      b) kapłan      d) Egipcjanin
8. Która przypowieść najbardziej podkreśla przykazanie miłości bliźniego?
     a) o siewcy                c) o synu marnotrawnym
     b) o miłosiernym Samarytaninie              d) o zaczynie
9. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych uczy nas, by:
     a) być przygotowanym na przyjście Pana
     b) nie przejmować się tym co może wydarzyć się w przyszłości
     c) nie spać po nocach, tylko się modlić
     d) dzielić się z innymi wszystkim, co posiadamy
10. Co oznacza słowo „błogosławiony”?
     a) najlepszy      c) szczęśliwy
     b) posiadający władzę    d) zarozumiały
11. Ile mamy błogosławieństw?
     a) 7      c) 6
     b) 9      d) 8
12. Kiedy przyszło Królestwo Boże?
     a) zaraz po stworzeniu świata             b) po zdobyciu Ziemi Obiecanej
     c) poprzez Jezusa Chrystusa                          d) jeszcze nie przyszło



80

Wywyższony Syn Boży

1. Porównaj mękę Chrystusa z koronacją na króla. 
    Dopasuj podane poniżej wyrażenia.

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony                           , 

przyciągnę   wszystkich do siebie  .
 (J 12,32)

2. Uzupełnij cytat.

Katecheza 38

Męka i śmierć Jezusa Koronacja

1. Proces sądowy

2. Wydanie wyroku („oto człowiek”)

3. Cierniem ukoronowanie

4. Biczowanie

5. Droga krzyżowa

6. Tłum złorzeczących i opluwających

7. Odarcie z szat

8. Przybicie do krzyża

9. Przybicie tabliczki

10. Urągania i wyszydzenie
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3. Uzupełnij tabelę, porównując cechy ofiary Starego i Nowego Przymierza.

Cechy ofiary Starego Przymierza Cechy ofiary Nowego Przymierza

Zawarte u podnóża góry Synaj.

Oparte na łasce.

Pośrednik – Mojżesz.

Jedyna ofiara gładzi wszystkie grzechy.

Ofiarą jest trzoda.

Ofiara złożona na krzyżu.

Dotyczy tylko Narodu Wybranego.

Otwiera drogę do Królestwa Bożego.

4. Uzupełnij fragment z Ewangelii według św. Jana (J 3, 14-17).

„A jak Mojżesz wywyższył ______________  na pustyni, 

tak potrzeba, by wywyższono _________   __________________, 

aby każdy, kto w Niego _________________, miał życie wieczne. 

Tak bowiem _________ umiłował świat, 

że ___________ swego _____________________________ dał, 

aby każdy, kto w Niego __________________, 

nie zginął, ale miał ____________  __________________.

Albowiem Bóg nie posłał swego ___________ na świat po to,

 aby świat __________________,

ale po to, by świat został przez Niego ____________________”.
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Jezus Chrystus Nową Paschą

1. Przejdź labirynt wypisując po drodze litery.

Katecheza 39

2. Dlaczego Jezusa możemy nazwać nową Paschą? 
W odpowiedzi pomoże Ci fragment Wj 6,6-8. 
Wykorzystaj poniższe wyrażenia.
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Chrystus   bowiem został złożony   w ofierze   

jako nasza Pascha  . 
 (1 Kor 5,7b)

3. Uzupełnij cytat.
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Oto Baranek Boży
1. Rozwiąż krzyżówkę.

Katecheza 40

A.  Jedna z plag egipskich. 
B.  Stożkowaty grobowiec. 
C.  Izraelici mieli je pomazać krwią baranka. 
D.  Bóg zesłał je na Egipt.
E.  Władca Egiptu.
F.   Kraj niewoli Hebrajczyków.
G. „Łódka” małego Mojżesza.
H.  Latający pokarm na pustyni.
I.   Mojżesz dokonywał nią wielkich rzeczy,
     gdy prowadził Naród Wybrany.

J.    Prowadził Izraelitów w nocy, 
      oświetlając im drogę.
K.  Izraelici przeszli przez nie „suchą stopą”.
L.   Inna nazwa góry Synaj.
M. Mojżesz wydobył z niej wodę.
N.  Otrzymali go Izraelici po wyjściu 
       z niewoli egipskiej (dziesięć słów).
O.  Chleb z nieba.
P.    Izraelici wędrowali przez nią 
       do Ziemi Obiecanej.
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2. Wypisz cechy Baranka Paschalnego.

Prowadzą Go jak owcę   na rzeź, 

i jak baranek , który milczy , gdy go strzygą. 
 (Dz 8,32)

3. Uzupełnij cytat.
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W Eucharystii doświadczamy 
obecności Boga

1. Co jest potrzebne, aby spotkać się z Bogiem podczas Mszy Świętej? 
    Odnajdź ukryty wyraz i rozwiąż rebus.

Katecheza 41

2. Wypisz znaki obecności Pana Jezusa w Eucharystii.
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A oto Ja   jestem z   wami   przez wszystkie            dni, 
aż do       świata.   

(Mt 28,20b)

3. Uzupełnij cytat.
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Chrystus umarł za nasze grzechy

1. W gwoździach wypisz 7 grzechów głównych.

2. Porównaj ofiary Wieczernika, Golgoty i Mszy Świętej. 

Katecheza 42

Ofiara Jezusa Chrystusa

Wieczernik Golgota Msza Święta

Sposób ofiarowania?

Kto składa ofiarę? 

Co jest ofiarą?

Jaki jest cel ofiary?

Jaki jest efekt ofiary?

Kto w niej uczestniczy?
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Przekazałem  wam na początku to, co przejąłem: 
że Chrystus  umarł – zgodnie z Pismem  - za nasze grzech y, 
że został pogrzebany       , że zmartwychwstał trzeciego dnia          , 
zgodnie z Pismem.  (1 Kor 15,3-4)

3. Uzupełnij cytat.
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Słucham głosu sumienia

1. Korzystając z podręcznika, wyjaśnij, co to jest sumienie oraz egoizm. 

2. Poprzez co możemy kształtować swoje sumienie? Rozwiąż łamigłówkę. 

Katecheza 43



91

Ja jestem światłością    świata. 
Kto idzie  za Mną , nie będzie chodził w   ciemności           ,
lecz będzie miał światło życia .      (J 8,12b)

3. Uzupełnij cytat.
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Powołani do świętości

1. Zakreśl pionowo imiona świętych (z I modlitwy eucharystycznej).
    Z pozostałych liter, wybierając co drugą, powstanie wezwanie stawiane 
    ludziom przez Boga.

2. W kulę u nogi wpisz „posiadłości”, które mogą przeszkadzać w drodze 
     do świętości.

Katecheza 44
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3. Odgadnij ukryte zdanie. 

Umierając na krzyżu, Jezus Chrystus odkupił nas od śmierci wiecznej. (5)

Od tego czasu znakiem zwycięstwa dobra nad złem stał się krzyż. (9+10)

Źródłem naszego życia stała się śmierć Chrystusa. (1)

Jednocząc się w Komunii Świętej, możemy doświadczać Jego wielkiej łaski. (10)

Poprzez spowiedź oraz Eucharystię Bóg udziela nam łaski uświęcającej. (9)

________________________________________________

________________________________________________
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Wierni Przymierzu

1. Korzystając z podręcznika uzupełnij tabelę, dotyczącą przypowieści 
     o przewrotnych rolnikach.

2. Rozwiąż krzyżówkę.

Katecheza 45

Obrazy 
z przypowieści

Znaczenie przypowieści  
w czasach Jezusa

Znaczenie przypowieści 
w naszym życiu

„Pewien człowiek”

„Winnica”

Dzierżawcy – 
rolnicy  

Słudzy 

Ukochany syn 

„I chwyciwszy, 
zabili go”

„Przyjdzie 
i wytraci rolników”

 

A. Najważniejsze święto żydowskie –
     Przejście.
B. Inaczej Msza Święta – dziękczynienie.
C. Drzewo, na którym umarł Pan Jezus  
     – Crux.
D. Krótkie mądre opowiadanie 
     – Maszal. 
E. Pozwala odróżnić dobro od zła.

F. Składana podczas zawierania  
    przymierza - łac. hostia.
G. Naród Wybrany.
H. Zwierzę składane w ofierze. 
I.  Popełniamy je, gdy sprzeciwiamy się
     woli Boga. 
J. Dzieło Jezusa, w którym zbawił nas 
    od śmierci wiecznej.
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(...) Chrystus            raz jeden był ofiarowany 
dla zgładzenia grzechów  wielu. 

(Hbr 9,28)

3. Uzupełnij cytat.


