
Drodzy Uczniowie! Informację o podręczniku do klasy szóstej podałam w zeszłym tygodniu.   

 

Powtórzenie. Czy pamiętasz, co to jest monstrancja, tabernakulum, Przenajświętszy 

Sakrament? Do czego służy melchizedek? Nie? Zatem obejrzyj jeszcze raz zdjęcia w Teams. 

 

Religia 5b  

Katecheza 

15.06.2020 

Temat. Wielbimy Boga modlitwą. (temat 49 ze str. 144-145 w podręczniku) 

Opis zajęć. Nadal módlmy się za wszystkich maturzystów i ósmoklasistów o pomyślność 

w egzaminach oraz o ustanie pandemii. 
 

Celem dzisiejszej katechezy jest ukazanie roli i znaczenia codziennego przebywania z Panem 

Bogiem w modlitwie. Dowiemy się również, co to jest modlitwa uwielbienia. 
 

Zastanów się, co to jest wdzięczność. Czy zawsze potrafimy być wdzięczni? 
 

Polecenie 1. 

Napisz, za co powinniśmy być wdzięczni innym ludziom? 
 

Jako podsumowanie przeczytaj tekst „Umiejmy być wdzięczni” ze str. 144 w podr. 

Wdzięczność łączy się często z chęcią podziękowania komuś, z uśmiechem, z jakimś miłym 

podarunkiem. Zwróć uwagę, że prawdziwej wdzięczności uczy nas Pan Jezus. 
 

Przeczytaj 3 pierwsze teksty biblijne ze str. 144, a następnie odpowiedz. 

Polecenie 2.  

a) Kiedy i gdzie modlił się Pan Jezus? 

b) Jakimi słowami modlił się Pan Jezus? 
 

Podsumowanie. W tych tekstach Pan Jezus zachęca, aby dziękować Panu Bogu w każdym 

momencie życia. Czasami mamy gorsze samopoczucie, jesteśmy zmartwieni, odczuwamy 

gniew, bezsilność czy smutek. Choć trudno to dostrzec, w każdej sytuacji, możemy znaleźć 

powód do podziękowania Panu Bogu. Przykładowo – nie chce mi się już odrabiać lekcji, więc 

szukam dobra wokół siebie i dziękuję Panu Bogu za to, że już za dwa tygodnie wakacje; 

że moja rodzina jest zdrowa; że zjadłam dziś truskawki; że niedługo będę miała więcej czasu 

na jazdę na rowerze; że Pan Bóg mnie kocha;  że obejrzałam dobry film; że mama się dziś 

uśmiechała; że mam fajne koleżanki w klasie itp. Oczywiście to tylko przykład. Pan Jezus 

zachęca nas do najpiękniejszej formy modlitwy, jaką jest modlitwa uwielbienia. 
 

Przeczytaj ze słowniczka, co to jest modlitwa uwielbienia (str. 145). Zwróć uwagę, że jest 

ona: 

- całkowicie bezinteresowna (nic nie oczekujemy od Pana Boga, o nic nie prosimy), 

- wysławia Pana Boga za to, że po prostu jest (wyrażamy Mu miłość, chwalimy Jego 

wspaniałość) . 
 

Następnie możesz  przeczytać tekst „Czym jest modlitwa uwielbienia”. To właśnie na Mszy 

Świętej uwielbiamy Pana Boga i wyrażamy Mu naszą miłość.  
 

Polecenie 3. 

Napisz, jaka jest Twoja ulubiona modlitwa. 
 

NOTATKA W ZESZYCIE. 

Polecenia 1, 2 i 3. 

W modlitwie uwielbienia bezinteresownie wychwalamy Pana Boga. 


