
Religia – tematy (25 – 29.05.20r. ) 

Klasa 5a, 5b 

1. Temat:  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

- wysłuchaj katechezy o Zesłaniu Ducha Świętego: 

https://www.youtube.com/watch?v=kYKzIqyFeb8  

 

2. Temat: Miłosierdzie jako cecha królestwa Bożego 

Przeczytaj uważnie ten tekst i napisz w zeszycie: Jak postępują ludzie miłosierni? 

(Podręcznik str. 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYKzIqyFeb8


 

 

Klasa 6a, 6b 

1. Temat: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

- wysłuchaj katechezy o Zesłaniu Ducha Świętego: 

https://www.youtube.com/watch?v=kYKzIqyFeb8  

 

2. Temat: Obdarowani dla wspólnoty 

Wysłuchaj katechezy  o charyzmatach – nadprzyrodzonych darach, których udziela Pan Bóg 

dla dobra wspólnoty Kościoła. (Co to są charyzmaty? – napisz w zeszycie) 

https://www.youtube.com/watch?v=PqHKDYiYo7o  

Pan Bóg udziela charyzmatów bez żadnej zasługi człowieka. Prawdziwe charyzmaty 

przyczyniają się do oddawania czci Panu Bogu. 

Z 1 listu św. Pawła do Koryntian (1Kor12, 1-13) wypisz w zeszycie  kilka darów, które 

wymienia św. Paweł:  

„1 Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. 2 Wiecie, że gdyście byli 

poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. 3 Otóż zapewniam was, że nikt, 

pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie 

przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»1. 

4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 

6 różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 

7 Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 8 Jednemu dany jest przez Ducha 

dar mądrości2 słowa, drugiemu umiejętność poznawania2 według tego samego Ducha, 

9 innemu jeszcze dar wiary3 w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, 

10 innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo4, innemu rozpoznawanie duchów4, 

innemu dar języków4 i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków4. 11 Wszystko zaś 

sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.  

12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, 

mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem 

w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 

to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.” 
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