
Religia – tematy (01-05.06.20r.) 

Klasa 5a, 5b 

1. Temat: Dzielę się wiarą. 

 

Przeczytaj ten fragment Ewangelii św. Marka – przypowieść o świetle:  

21 Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie 

po to, aby je postawić na świeczniku? 22 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. 

23 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».  

Przypowieść o mierze7 

24 I mówił im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą 

wam i jeszcze wam dołożą. 25 Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co 

ma». 

  

W przypowieści tej  Pan Jezus pouczał, że Bóg chce, by Jego słowo usłyszał cały świat. Od 

nas jednak zależy czy otworzymy serca na Jego naukę.  

Przyjmując chrzest, otrzymaliśmy światło wiary. Kto przyjmuje naukę Jezusa , będzie 

otrzymywał od Boga coraz więcej światła do zrozumienia tajemnicy królestwa Bożego. 

Kto nie troszczy się o pogłębianie wiary  - utraci  światło Boże. 

 

Dokończ zeszycie to błogosławieństwo: 

„Błogosławieni czystego serca, albowiem  oni………….” (Mt 5,8) 

Czyste to serce wypełnione światłem wiary, to serce, które kieruje się w życiu prawymi 

intencjami, które nie jest zakłamane. 

Zastanów się czy według ciebie łatwo jest kierować się w życiu prawymi intencjami. 

 

 

 

2. Temat:  Szerzę dobro. Przypowieść o zaczynie. 

 

Jednym ze sposobów przemieniania świata mocą słowa Bożego jest troska o zgodę i pokój 

między ludźmi. Wprowadzanie pokoju w życie ludzkie oznacza pełnienie woli Bożej. 

 

Dokończ w zeszycie kolejne błogosławieństwo: 

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem ………” (Mt 5,9) 

 

Przypowieść o zaczynie: 

33 Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna 

kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».  

34 To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. 35 Tak 

miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach,  

wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata12. 

 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=303#P7
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=256#P12


Zakwas jest symbolem mocy Bożego słowa, która sprawia, że królestwo Boże rozwija się 

niezależnie od sprzeciwu tych, którzy odrzucają dar zbawienia. 

 

 

 

Klasa 6a, 6b 

 

1. Temat: Zobowiązani do dojrzałości. 

 

Wysłuchaj tej katechezy wyjaśniającej znaczenie sakramentu bierzmowania dla wspólnoty 

Kościoła: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g  

 

Przyjmując sakrament bierzmowania, przyłączamy się do tych, którzy chcą wypełnić świat 

dobrem. 

 

2. Temat: Powierzeni Matce. 

 

Wysłuchaj katechezy: Kim jest Maryja? 

 

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

 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst (podręcznik str. 132 Temat 48) aby zrozumieć dlaczego  

 Maryję nazywamy Matką Kościoła. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g
https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk


                               
 


