
Klasa 4b   

Religia 7 maj  

Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji będzie Pan Jezus jako Dobry Pasterz.  

Zapisz temat lekcji. 

Temat: Dobry Pasterz. 

Klikając na link posłuchaj co Pan Jezus mówi o sobie 

https://www.youtube.com/watch?v=3VCgHN4E6rk 

lub przeczytaj fragment Ewangelii o Dobrym Pasterzu. 

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. Mam także inne 

owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu 

mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

(Ewangelia Świętego Jana 10, 11-16) 

 Przeczytaj i zapamiętaj: 

Pan Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem. Podstawą do nadania sobie takiego  

tytułu jest miłość, która przez krzyż doprowadziła Go do zwycięstwa nad 

śmiercią. Tytuł ,,Dobry Pasterz” wskazuje na autorytet, jakim Pan Bóg obdarzył 

Mesjasza. Potwierdza, że tylko Jezus może zaprowadzić ludzi do Ojca i On 

jeden może udzielić władzy nad ,,owcami’’ komuś innemu. 

Pan Jezus powierzyły swoją ,,owczarnię” Apostołom. Apostołowie swoim 

następcom, dlatego misja Dobrego Pasterza wciąż trwa w Kościele. Biskupom i 

kapłanom powierzył On prawo przewodzenia wspólnocie wierzących. Pomagają 

oni wierzącym uzyskać zbawienie. Dzięki ich posłudze zostaliśmy przez chrzest 

włączeni do Kościoła, w sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy 

rozgrzeszenie, za ich pośrednictwem Jezus swą ofiarę pod postaciami chleba i 

wina i karmi swoim Ciałem w Komunii Świętej. 

https://www.youtube.com/watch?v=3VCgHN4E6rk


 

Zapisz w zeszycie notatkę: 

Pan Jezus Dobry Pasterz swoim boskim autorytetem potwierdza, że tylko On 

może zaprowadzić ludzi do Ojca. Tylko On udziela wybranym osobą władzy 

kierowania Kościołem. 

Dzięki posłudze pasterzy Kościoła przez udzielane nam sakramenty zostaliśmy 

włączeni do wspólnoty i umacniani na drodze do Boga. 

Klikając na link ułóż puzzle 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/214209-dobry-pasterz  

 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/214209-dobry-pasterz

