
Religia Kl. VIIIA

Szczęść Boże!

1. Jezus Dobrym Pasterzem 

W  tym  roku  (2020)  niedziela  Dobrego  Pasterza  przypadła  na  3  maja,  w  IV  Niedziele
Wielkanocną.  Dlatego  Uroczystość  Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski  zostało
przeniesione na sobotę 2 maja. Ta niedziela jest też szczególnym czasem modlitwy o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. 

Temat: Niedziela Dobrego Pasterza

2. Ewangelia  J 10, 1-10

Jezus jest bramą owiec.

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest 
pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po 
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, 
ponieważ głos jego znają, Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 
głosu obcych".
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie 
więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja 
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały 
życie i miały je w obfitości".

3. Obejrzyj krótki film do Dobrym Pasterzu

https://www.youtube.com/watch?v=ihITkMV6Q4I

Jezus nie tylko dba o swoją owczarnię i troszczy się o nią – Kościół. Jezus oddał za nią życie,
a po Zmartwychwstaniu, prowadzi nią do Nieba.

4. Wykonaj ilustrację do opowieści (narysuj lub wydrukuj Pasterza i owce,)

5. Na zakończenie odsłuchaj piosenki o Dobrym Pasterzu 

https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo

https://www.youtube.com/watch?v=ihITkMV6Q4I
https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo


Zdjęcia wykonanej pracy proszę odesłać do mnie na (do wyboru): proszę wszystkich o
odpowiedź! 

a) pocztą e-maila: rprofuszss40@gmail.com 

b) mms na nr tel.: 505834551 

c) meseenger: Robert Profus


