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Pójdźcie za Mną, 

a uczynię was rybakami ludzi. 
 
         Jezus 
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Najważniejsza i najcudowniejsza część Bożego planu polega na tym, żeby 
ocalić ludzi od grzechów, by mogli już na zawsze przebywać z Jezusem w 
Niebie. Do tego potrzeba pomocników, którzy mogliby ogłosić całemu 
światu nadejście Boga. Jezus szukał zwykłych ludzi wykonujących zwykle 
prace. Gdy pewnego razu Jezus przechadzał się nad Jeziorem Galilejskim, 
zobaczył dwóch rybaków zarzucających sieci. Byli to bracia, Piotr i 
Andrzej. - Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi! - zawołał do 
nich Jezus. Tak też uczynili, bo wiedzieli, że Jezus jest Synem Bożym, 
porzucili więc sieci i dołączyli do Niego. Następnie Jezus napotkał innych 
rybaków: Jakuba i Jana. Oni też zostawili swoją łódź i poszli za Jezusem, 
by zamiast łowić ryby, "łowić" ludzi. W ten sposób Jezus podczas 
wędrówek po Galilei zgromadził 
licznych pomocników zwanych 
apostołami. Byli to jeszcze: Filip, 
Bartłomiej, Tomasz, Juda, Jakub, 
Szymon, Judasz, a także poborca 
podatkowy o imieniu Mateusz, 
który zadawał się z grzesznikami. 
Ale to nie przeszkadzało 
Jezusowi. On przyszedł właśnie 
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po to, by ocalić tych którzy są najdalej od Niego. Wraz z pomocnikami - 
dwunastoma apostołami - pragnął, by wszyscy ludzie dowiedzieli się o 
wielkim Bożym planie. 

Na podstawie Mt 4,10 i Łk 5 

 

ZAPAMIĘTAJ! 
Być apostołem to zdobywać ludzi dla królestwa Bożego. Jezus 

powierzył to zadanie najpierw Dwunastu, a potem ich następcom: 
papieżowi, kapłanom i wszystkim chrześcijanom. 

 
ZADANIE DLA CIEBIE: 
Ilu było Apostołów: …………………………………………………………………………… 
Wpisz ich imiona w ramki poniżej, a następnie pokoloruj obrazek. 
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ZADANIA DLA CIEBIE:  
1. Dokończ zdania: 
Jestem pomocnikiem Jezusa. Bóg widzi moje serce i dostrzega, że: 
Unikam zła, gdy ………………………………………………………………..….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pragnę dobra, gdy ……………………………………………………………………………………...………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Umiem przebaczać, gdy …………………………………....... 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

Ufam Panu Jezusowi, gdy ………………………………….… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

W ten sposób Ewangelizuję czyli mówię innym 
o Jezusie. Jestem pomocnikiem Jezusa i chcę, 
żeby moje koleżanki i moi koledzy też poznali 
Jezusa. Dlatego staram się być przyjacielem 
Jezusa i przyjacielem innych ludzi.  
 

Jezus mówi do Ciebie: 
 

Nie musisz być ideałem, aby pójść za Mną. Wystarczy, że 
we Mnie uwierzysz i zaufasz Mi jako swojemu Zbawcy. 

Również ty możesz stać się jednym z Moich pomocników. 

Przekaż rodzinie oraz przyjaciołom dobrą nowinę - że 

przyszedłem na świat, aby wybawić go od grzechu. 

Powiedz wszystkim bliskim, że jeśli we Mnie uwierzą, 

pewnego dnia już na zawsze zamieszkają razem ze Mną 
w niebie. 

 
 



4 
 

Jezus żył, służąc i nauczając 
innych ludzi. Kiedy był 
młodszy, pomagał swojemu 
ojcu w pracy stolarskiej. 
Jeden z Jego pierwszych 
cudów miał miejsce, gdy 
pomagał Swojej matce 
podczas wesela, kiedy to 
skończyło się wino. Widząc 
niewidomego, uzdrawiał go. 
Sprawiał, że dzieci czuły się 
kochane i ważne. Nie 
możemy dokonywać tych 
samych cudów, ale możemy 
naśladować Jezusa, szukając 
sposobów, by pomagać 
najlepiej, jak potrafimy.  
 

Twoja droga do Jezusa zawsze będzie jedyna w swoim rodzaju. 

To w jaki sposób dojdziesz do Niego zależy tylko od Ciebie… 

 
 
ZADANIE DLA CIEBIE: 
Pomyśl  jakie masz umiejętności, które możesz wykorzystać, aby 
pomagać Jezusowi? Może pięknie śpiewasz i będziesz śpiewał w scholii. 
Może pięknie czytasz i poprowadzisz modlitwę na adoracji. A może 
jesteś dobry z matematyki i pomożesz koledze, który nie rozumie tego 
przedmiotu. Pomaganie bliźniemu to też pomaganie Bogu.  Pomódl się, 
porozmawiaj na modlitwie z Panem Jezusem, opowiedz mu o swoich 
talentach i zastanów się jak możesz jej wykorzystać, by zyskać miano 
pomocnika Pana Jezusa!  

MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO 

POMAGANIE INNYM 

 

SŁUCHANIE RODZICÓW 

DOBRE UCZYNKI 

EWANGELIZACJA 

DROGA DO JEZUSA 


