
   Religia 5/6 latki 

Temat - Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu. 

Kochane Dzieci – Drodzy Rodzice. Witam was bardzo serdecznie. Szczęść Boże. 

Podczs ostatniego spotkania rozmawialiśmy o Jezusie Zmartwychwstałym, który chce, aby cały świat 

poznał Jego Ojca. 

Dzisiaj porozmawiamy o ludziach, którzy z miłości do Boga pojechali w rózne strony świata, aby 

innym mówić o Nim. Tych ludzi nazywamy misjonarzami i misjonarkami. Sa na świecie kraje, gdzie 

żyją ludzie, którzy nie słyszeli o Bogu. Dlatego księża , siostry zakonne, ale także lekarze, czy 

pielęgniarki, jada do Afryki, Ameryki Południowej, Azji, aby im opowiadac o wspaniałym i kochającym 

Jezusie i Jego Matce. 

Posłuchajcie opowiadania pt. ,,Julka zostaje misjonarką.”Gdy Julka wróciła z przedszkola, była bardzo 

wesoła.Przywitała się radośnie z mamą i szybko pobiegła do pokoju Karolka.Po chwili wróciła 

trzymając w ręku mapę. Mamusiu powiedziała, pokaż mi gdzie jest Afryka. Zdziwiona mama wskazała 

na mapie kontynent afrykański. Oto Afryka. A czemu pytasz? – Bo ja już wiem, kim będę gdy dorosnę. 

– A czy i ja mogę się dowiedzieć, kim chcesz zostać córeczko ? 

- Będę misjonarką, pojadę do Afryki, by pomagac dzieciom i ludziom poznawać Boga. Pani katechetka 

opowiadała, że misjonarze budują kościoły i kaplice, szkoły , szpitale, domy dla dzieci, które nie mają 

rodziców.A misjonarki  są również pielęgniarkami, które leczą chorych,uczą pisać i czytać nie tylko 

dzieci  ale i dorosłych. 

Julka mówiła bez chwili przerwy, a mama z 

zainteresowaniem jej słuchała.Postanowiłam , że naprawdę zostanę misjonarką. Mama ze 

wzruszeniem popatrzyła na córkę, przytuliła ją mocno do siebie i powiedziała; 

Cieszę się , że twoje serce jest pełne dobroci i miłości. A wiesz, że już teraz możes pomóc 

misjonarzom i ofiarować za nich modlitwę. 

Mamusiu. Od dziś codziennie będę modliła się za misjonarzy i misjonarki by mieli siłę i odwagę 

pomagać potrzebującym. A gdy dorosnę, pojadę na misje! 



Z sąsiedniego pokoju wyszedł tata, który przysłuchiwał się wszystkiemu. Podszedł do córki i 

powiedział: 

- Juleczko, jestem z ciebie bardzo dumny. Już teraz dzięki twojej modlitwie zostaniesz misjonarką. W  

najbliższą niedzielę będzie w kościele spotkanie z misjonarzami i jeżeli chcesz to złożymy w ofierze 

pieniądze na misje . – Tak tatusiu bardzo oto proszę. 

Rozmowa na temat opowiadania 

- Kim chciała zostać Julka gdy dorośnie ? 

- Czym zajmują się misjonarze i misjinarki ? 

- W jaki sposób możemy pomóc misjonarzom i misjonarkom ? 

S. Cecylia Bachalska. Jest misjonarką Zgromadzenia Najswiętszej Maryi Panny- Królowej Afryki. Tzw. 

Siostry Białe. Jest pielęgniarką i nauczycielką. Przez dwanaście lat była odpowiedzialna za szpital 

misyjny w miejscowości Mwanga, opiekowała się chorymi na malarię.Obecnie pracuje na misjach w 

Afryce – Msoli – Tanzania. Bardzo oddana swemu powołaniu. 

 

Refren piosenki uczy nas; Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, wiele jest serc, które czekają 

wciąż.  Kochane Dzieci. Wieczorem podczas modlitwy,  pomódlcie się z rodzicami o pokój na świecie 

oraz aby dzieci nie cierpiały głodu. 

Zostańcie z Panem Bogiem. Do zobaczenia . Pozdrawia pani katechetka Czesława. 

 

 

       


