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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Pamietaj! 

Zanim zaczniesz pracę może zaczniesz od modlitwy. Na początku znak krzyża , tak 

czynimy na początku każdej katechezy.  

 

Opracowujemy tematy: 

Temat 59 (w podręczniku) 

Katecheza 46 

Temat: Majówki- „i co czuje, i co żyje niech z nami sławi Maryję” 

 

Czytamy treść tematu str. 191-193. 

 

Oglądamy film dokumentalny : 

https://www.youtube.com/watch?v=uVMiC5UOPno 

Następnie do zeszyt zapisujemy „Zapamiętaj”. 

Słuchamy  pieśni: 

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

Wykonujemy zadania w zeszycie ćwiczeń. 

I słuchamy pieśni o Matce Bożej: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14W

K1bkFfe 

Pomodlę się Litanią Loretańską do Matki Bożej o ustanie pandemii w Polsce i na świecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgQmgiQGDsU 
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 Temat 60 ( w podręczniku) 

 

Katecheza 47 

 

Temat :Pozdrowienie Chrystusa – okazywanie religijności. 

 

Zapisujemy temat w zeszycie. 

Czytamy temat na stronie 194- 196 .  

Pod tematem zapisujemy „Zapamiętaj” 

Pozdrowienie chrześcijańskie 

 
Pozdrowienie chrześcijańskie 
 

Laudetur Iesus Christus 

 

in saecula saeculorum. Amen. 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 

na wieki wieków. Amen. 
 

W katolickich rodzinach tato i mama chętnie uczą swoje dzieci, aby – gdy spotykają księdza 

czy siostrę zakonną  lub katechetę– pozdrowiły Pana Jezusa słowami Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus! 
 

W katolickich rodzinach tato i mama nie dają tej nauki dzieciom na wynos (na widok księdza, 

do dziecka: „no, co się mówi, co się mówi?”), lecz sami dają dzieciom przykład: gdy 

spotykają księdza czy siostrę zakonną, pozdrawiają Pana Jezusa słowami Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus! Dzieci to widzą i uczą się z przykładu rodziców. Przejmują 

dobre wzorce. 

 

W katolickich rodzinach dzieci, spotykając księdza czy siostrę zakonną, chętnie pozdrawiają 

Pana Jezusa słowami Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 



Publiczne wyznanie Pana Jezusa – po imieniu! – jest świadectwem wiary i jest 

ewangelizowaniem serc i umysłów bliźnich naszych. Jest znakiem wspólnoty wiary. Przede 

wszystkim jest oddaniem chwały Panu Jezusowi – to najważniejsze! 

 

Ze szczyptą humoru zauważmy, że to pozdrowienie nie jest pochwaleniem księdza, lecz 

pochwaleniem Pana Jezusa. Nie mówimy przecież Niech będzie pochwalony czy Niech będzie 

pochwalony ksiądz. Mówimy Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Św. Paweł pisze: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w 

sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 

9). 
 

A sam Pan Jezus mówi zrozumiale: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed 

ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie 

zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt10, 

32-33). Sprawa poważna. 

 

Ileż wymówek znajdujemy dzisiaj, aby tylko nie wypowiedzieć jasno i dobitnie – i publicznie 

– imienia Jezusa. Ateizm wyłazi… I coraz więcej „katolików” czuje się jakoś dziwnie 

zakłopotanych, gdy rozpoczynam z nimi rozmowę od pozdrowienia Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus! Nawet nie za bardzo są skorzy, aby odpowiedzieć na to 

pozdrowienie. Pytam: dokąd doszliśmy z naszą wiarą w Polsce? 

 

Oto, co mamy dzisiaj. Diabeł pozaklejał usta polskim katolikom samoprzylepnym plastrem. 

Niemowa. Nie mówi. Nie wypowiada chrześcijańskiego pozdrowienia Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus! 
 

Nie mówię o wszystkich, a jednak… Milczą w kościele, milczą przy kościele, milczą kiedy 

spotykają kapłana, milczą kiedy spotykają siostrę zakonną. 

 

Milczą opcje przedsoborowe i posoborowe. Milczą letni i zrzeszeni. Milczą dzieciaki, młodzi 

i dorośli. Milczą duchowni i osoby zakonne. 

 

Co to? 

 

Posoborowe farmazony o przemilczaniu imienia Pana Jezusa w sferze publicznej wydają 

owoc. Aby uniknąć nieporozumień, precyzuję: przezposoborowe farmazony rozumiem tutaj 

poglądy, opinie, treści, praktyki i zaniechania, które są odejściem od Tradycji i od 

szlachetnych zwyczajów zakorzenionych w Tradycji. 

 

Robaczywe poglądy owocują robaczywie. Zdrada i ateizm. Sami eliminujemy z polskiej 

ziemi znaki obecności Pana Jezusa. Sami zapieramy się Pana Jezusa. Destrukcyjne owoce 

widać gołym okiem. A gorzej będzie. 

 

Ostatnio, spotykając w kontekstach kościelnych ludzi z zaklejonymi plastrem przed diabła 

ustami, mówię głośno i dobitnie całe pozdrowienie od początku do końca:Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen! Może dla niektórych okaże się to 

egzorcyzmem? Oby. 

 

Powiedzmy to najprościej: jeśli znam Pana Jezusa z codziennej z Nim rozmowy, jeśli Go 



kocham, jeśli Mu ufam, to przywilejem i radością dla mnie jest wypowiedzieć Jego Imię! 

 

Póki czas wracajmy do katolickiej Tradycji. Póki czas wracajmy do szlachetnych zwyczajów 

zakorzenionych w Tradycji. W czasach pomieszania powszechnego droga niezawodna! 

 

Korci mnie, aby zakończyć tymi samymi słowami, co wczoraj. Tak zrobię. 

 

Powyższa refleksja? 

 

Dla ateisty z rodowodem katolika – bajka o żelaznym wilku. 

 

Dla katolika wierzącego – oczywistość. 

 

Laudetur Iesus Christus 

 

in saecula saeculorum. Amen. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 

na wieki wieków. Amen. 

 

Napisz do zeszytu: 

 

Jakie są słowa  chrześcijańskich pozdrowień w Polsce? 

 

Następnie uzupełniamy temat 60  w zeszycie ćwiczeń. 

Zadanie przesyłamy na adres:     zadanereligia@interia.pl 

 

Szczęść Boże! 

 

 

 

 


