
WITAJCIE KOCHANE DZIECI! 
POZDRAWIAM I WAS DRODZY RODZICE!

TEMAT: DOBRE SERCE JEZUSA OTWARTE DLA NAS 

1. Zagadka:     Co to jest?

Bez niego żyć nie dasz rady, 
najlepiej, aby było bez wady.  
Stuk-puk, stuk-puk bije wielce, 
a nazywa się… 

2. Serce jest  bardzo  ważne,  bo  dzięki  niemu  możemy  żyć  i  kochać.  Serce  jest
symbolem miłości. Niekiedy ktoś mówi „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują serca na
kartkach lub laurkach z życzeniami, a potem dają je komuś bardzo drogiemu i kochanemu.
Pan Jezus,  który  przyszedł  na  świat  jako człowiek,  też  miał  swoje  serce,  które  bardzo
umiłowało ludzi. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. 

3. Tekst biblijny  -   fragment z Pisma Świętego J 19,34.

„...jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”. 

Pan  Jezus  przyszedł  na  świat,  ponieważ  bardzo  nas  kocha.  Z  miłości  do  ludzi
narodził się w szopie, nauczał, uzdrawiał, karmił ich, brał dzieci na kolana. 
Z miłości do nas pozwolił się przybić do krzyża. Żołnierz przebijając bok Jezusa, przebił
jednocześnie Jego serce, z którego wypłynęła krew i woda. 

4.Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa

Poniżej macie obraz Jezusa ukazującego swoje Serce.

Na obrazie Jezus wskazuje dłonią na swoje serce. Wokół Jego serca namalowane są
znaki:  płomień,  światło,  ciernie,  krzyż,  promienie.  Oznaczają  one,  że  Jezus  nas  bardzo
kocha i to dla nas cierpiał na krzyżu. 



5. Wezwania litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. 
Serce Jezusa, włócznią przebite. 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. 

Wszystko to, o czym powiedzieliście, Jezus zrobił dla każdego z nas. Przeczytajcie słowa
Pana Jezusa:

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich”. 

6. Nabożeństwo czerwcowe
Czerwiec jest szczególnie poświęcony Sercu Jezusa. To w tym miesiącu w każdym

kościele  odbywają  się  nabożeństwa czerwcowe.  W czasie  tych  nabożeństw odmawiamy
litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także w tym miesiącu przypada uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

7. Nauka pieśni pieśni „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Link do piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=t4daoCw7L5A 

https://www.youtube.com/watch?v=t4daoCw7L5A


Spróbujcie zaśpiewać refren:
Serce moje weź, 

niech Twą śpiewa cześć. 
Serce moje, duszę moją, 

Panie Jezu weź. 

8. Naszym zawołaniem – modlitwą na kolejne dni czerwca, a zarazem nasza odpowiedzią
na miłość płynącą z Serca Jezusa, niech będą słowa: 

SERCEM KOCHAM JEZUSA

Powtarzajcie je często!

* Na kartkach namalujcie piękne, duże serce, a w jego środku narysujcie siebie i swoja rodzinę. 
   Pan Jezus kocha nas wszystkich!

* Linki do dzisiejszego tematu: 
https://view.genial.ly/5ecf56ef9203d30da614f425/interactive-image-dobre-serce-jezusa-otwarte-
dla-nas 

https://view.genial.ly/5ed49c888d32391119641bc8/interactive-image-2-serce-jezusa?
fbclid=IwAR1j-ZtDF4Dyw2Rk8m9DRfIk1n57mKxkPtS4NKNfSdo4Zpk3jjPwxD-PTxA 

Zostańcie z Bogiem! 
Katechetka Ela :)
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