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TEMAT: PODZIWIAMY MEDRCÓW U JEZUSA – OBJAWIENIE PAŃSKIE 

 

Cel dydaktyczny: zapoznajemy dzieci z biblijnym wydarzeniem odnalezienia Jezusa przez Mędrców 

Cel wychowawczy: wiara Mędrców jako wzór naszej wiary 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Czy znacie zabawę w ciepło zimno? 

Na czym ona polega? 

Kto się chce ze mną zabawić? 

 

Proszę teraz by razem z uczniem wyszła jeszcze jedna osoba.  W klasie 

umawiamy się jakiego przedmiotu będzie szukał uczeń. Potem wołam 

uczniów i zabawa trwa. 

 

Powiedzcie co miał znaleźć Michał? 

Czy znalazł? 

Dlaczego znalazł? (szedł za wskazówkami) 

Kto udzielał mu wskazówek? (katecheta) 

Zabawa 

edukacyjna  

 

4. Wymiar biblijny:  

Odczytamy teraz fragment Pisma Świętego, mówiący także o 

poszukiwaniu. Słuchajcie uważnie a potem powiecie mi kto i czego szukał 

i czy udało się mu odnaleźć tak jak naszemu Michałowi. 

 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza. 

Mt 2:1-12 

1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 

Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 

2. i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem 

jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . 

3. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 

4. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 

gdzie ma się narodzić Mesjasz. 

5. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: 

6. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród 

głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 

pasterzem ludu mego, Izraela. 

7. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o 

czas ukazania się gwiazdy. 

8. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie 

o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać 

Mu pokłon. 

9. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą 

widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 

miejscem, gdzie było Dziecię. 

10. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 

11. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na 
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twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: 

złoto, kadzidło i mirrę. 

12. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 

udali się do swojej ojczyzny. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Kto jest głównym bohaterem? 

Co szukali Mędrcy? 

Po co szukali Jezusa? 

Czy Go znaleźli? 

Kto dawał im wskazówki? (gwiazda) 

Co ofiarowali Jezusowi Mędrcy? 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

5. Wymiar eklezjalny:  

Kto mi powie co oznaczają litery: K+M+B? 

Gdzie umieszczamy taki napis? 

 

Skąpe są wiadomości, jakie posiadamy o wędrowcach, nie znajdujemy ich 

w Ewangeliach według Marka, Łukasza i Jana. Jedynie Mateusz napisał o 

przybyciu magów do Jerozolimy oraz o dalszej ich podróży, zakończonej 

w Betlejem hołdem złożonym nowo narodzonemu. Dopomógł im w tym 

Bóg wskazując drogę światłem gwiazdy. Dlatego na drzwiach naszego 

domu w Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominając Mędrców, 

poświęconą kredą piszemy pierwsze litery ich imion: Kacper; Melchior; 

Baltazar oraz cyfry bieżącego roku. W ten sposób wyrażamy naszą 

gotowość, pragnienie szukania zbawiciela w naszej rodzinie w każdym 

dniu Nowego Roku.  

 

Do Jezusa doprowadziła Mędrców gwiazda betlejemska. Jak myślicie, kto 

nam pomaga dzisiaj w odnalezieniu Pana Jezusa? 

Pogadanka  

 

 

 

Wykład  

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

 

6. Wymiar liturgiczny: 

Módlmy się wspólnie: 

-Abyśmy każdego dnia na wzór Mędrców z wytrwałością szukali 

Zbawiciela. Ciebie prosimy... 

-Abyśmy korzystali z pomocy tych, którzy wskazują nam drogę do Jezusa.  

-Abyśmy byli drogowskazem dla innych. 

-Aby na całej ziemi zapanował pokój, radość i miłość. 

Ojcze nasz... 

Modlitwa   

7. Wymiar egzystencjalny: 

Posłuchajcie pewnej legendy i pomyślcie, jak wy możecie naśladować 

Mędrców. 

 

(nag. 33). 

Istnieje pewna stara legenda opowiadająca o czwartym królu, który 

wyruszył w drogę razem z trzema innymi. Ów czwarty król zabrał ze sobą 

jako prezent dla królewskiego Dzieciątka trzy błyszczące, szlachetne 

kamienie. Był on najmłodszym spośród czterech króli, żadnemu zaś z nich 

nie płonęła w sercu tak głęboka tęsknota, jak właśnie jemu. Podczas drogi 

czwarty król usłyszał nagle szlochanie dziecka. W kurzu zobaczył 

leżącego chłopczyka: bezbronnego, nagiego i krwawiącego. Tak 

niezwykłe było to dziecko, tak delikatne i bezbronne, że serce młodego 

króla napełniło się litością. Podniósł je i zawrócił do wioski, którą właśnie 

zostawili za sobą. Tam nikt nie znał dziecka. Poszukał zatem opiekunki i 

przekazał jej jeden ze szlachetnych kamieni, by w ten sposób zabezpieczyć 

życie dziecka. Udał się następnie w dalszą wędrówkę. Gwiazda 

Odsłuch  
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wskazywała mu drogę. Potem przechodził przez miasto, w którym 

naprzeciw niego wyszedł orszak pogrzebowy. Umarł ojciec rodziny. 

Matka i dzieci miały być sprzedane do niewoli. Król zdjęty litością 

przekazał im drugi drogocenny kamień. 

Gdy tak wędrował, nie widział już gwiazdy. Dręczył się wątpliwościami, 

czy też nie stał się niewierny wobec swojego powołania. Jednak wtedy raz 

jeszcze zajaśniała na niebie gwiazda. Wędrował za nią poprzez obcą 

krainę, w której szalała wojna. 

W pewnej wiosce żołnierze zgromadzili razem wszystkich mężczyzn by 

ich zabić. Wtedy król wykupił ich trzecim szlachetnym kamieniem. 

Ogołocony ze wszystkiego kroczył przez krainę i pomagał napotkanym, 

ubogim ludziom.  

Pewnego dnia przybył do jakiegoś portu w chwili, gdy pewnego człowieka 

bezpodstawnie skazano na 10 lat pracy. Król w zamian zaofiarował 

samego siebie. Wtedy w jego sercu ponownie wzeszła gwiazda. „Wkrótce 

przeniknęło go wewnętrzne światło i ogarnęła go spokojna pewność, że 

mimo wszystko jest na właściwej drodze”. Wszyscy, którzy otaczali króla  

odczuwali to niezwykłe światło. Po odpracowaniu długu został 

wypuszczony na wolność. We śnie znowu zobaczył gwiazdę i usłyszał 

głos: „Pospiesz się! Pospiesz!” Wstał w środku nocy. Wówczas zajaśniała 

gwiazda i doprowadziła go do bram wielkiego miasta. Z tłumem ludzi 

został zapędzony na wzgórze, na którym stały trzy krzyże. Ponad 

środkowym krzyżem jaśniała gwiazda. „Wtedy spotkało go spojrzenie 

Człowieka, który wisiał na tym krzyżu. Jego ręce, przybite do krzyża 

gwoździami, były boleśnie wykrzywione. Z tych udręczonych rąk 

rozchodziły się promienie. Jak błysk przemknęła myśl: tutaj jest cel, do 

którego pielgrzymowałem przez całe życie. Ten Człowiek jest Królem 

ludzi i Zbawieniem świata, na którym oparłem swój ą tęsknotę, którego 

spotkałem we wszystkich utrudzonych i obciążonych”. Król opadł pod 

krzyżem na kolana. W jego otwarte ręce spadły wtenczas trzy krople krwi. 

Były bardziej lśniące niż szlachetne kamienie.  

 

 

O czym opowiada ta legenda? 

Czy dobrze postąpił ten czwarty król? 

Kogo spotkał król na końcu naszego opowiadania? 

 

Być może także w Tobie istnieje coś, co mówi Ci o tajemnicy Bożego 

Narodzenia. Często nie widzisz w należyty sposób promieniejącej 

gwiazdy. Jest w Tobie wtedy ciemno. Wątpisz, czy znajdujesz się na 

właściwej drodze. Gdy jednak ukształtujesz życie tak, jak Bóg je dla 

Ciebie przygotował, także ludzi, którzy znajdują się na Twojej drodze, 

kiedy jesteś pełen litości i współczucia, wtedy pewnego dnia zabłyśnie w 

Tobie gwiazda i będziesz mógł odnaleźć Boże Dzieciątko w każdym 

ludzkim obliczu, do którego się zwrócisz i na którego spojrzenie 

odpowiesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

8. Podsumowanie:  

(nag. 34). 

Mędrcy świata. 

Lub. 

(nag.28). 

Dzisiaj w Betlejem... zwr. 4-5. 

Odsłuch  Nagranie 

CD, tekst dla 

uczniów 

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    

 


