
08.05.2020r. Religia kl. II 

Temat: Bóg uzdrawia w sakramentach 

Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz 

namaszczenia chorych Bóg uzdrawia człowieka. 

Modlitwa 

Pan Bóg ma moc uzdrowić każdego człowieka. Uzdrawia nie tylko nasze ciała, ale też serca. Czyni to w 

sakramentach. Podziękujmy Mu za jego miłość. Prośmy również za chorych, którzy cierpią. Módlmy 

się za: ......... (Uczniowie mogą podać konkretne osoby, np. imię chorej koleżanki, kolegi, babci, 

dziadka itp.). Prośmy słowami modlitwy: Ojcze nasz… 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – sakrament ten nazywamy także sakramentem pojednania, 

przebaczenia, nawrócenia lub spowiedzi. Błądzimy, gubimy się, grzeszymy, jednak Bóg zawsze 

oczekuje na nas z wielką miłością. Zawsze nas przyjmuje, gdy wracamy, i przebacza nam grzechy. 

Człowiek uzyskuje przebaczenie grzechów, gdy się nawróci, a kapłan w imię Boże wypowie nad nim 

formułę rozgrzeszenia. Warunkami każdej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne 

postanowienie poprawy, wyznanie grzechów oraz pokuta.   

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH – sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każdy 

wierzący człowiek, w różnym wieku, którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. 

Namaszczenie chorych można przyjmować wielokrotnie. Udziela się go poprzez namaszczenie 

świętym olejem czoła i rąk, czemu towarzyszą odpowiednie modlitwy. Namaszczenie chorych 

obdarza człowieka pociechą, pokojem i siłą oraz ściśle jednoczy z Chrystusem.  

Ćwiczenie w podręczniku s. 106: Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.  

Żadnego z tych sakramentów jeszcze nie przyjęliście, ale możecie żałować za swoje grzechy i prosić 

Pana Boga o przebaczenie słowami Spowiedzi powszechnej. O sakramencie namaszczenia chorych 

możecie poinformować swoich rodziców oraz babcie i dziadków. 

Bóg, widząc ludzką niemoc, daje nam lekarstwo, którym są sakramenty pokuty i pojednania oraz 

namaszczenia chorych. Kościół nazywa je sakramentami uzdrowienia. W sakramencie pokuty i 

pojednania Bóg-Lekarz uzdrawia duszę człowieka z grzechów, natomiast w sakramencie 

namaszczenia chorych dodaje sił do przezwyciężania bólu i cierpienia.  

Praca domowa s. 107 -  Narysuj symbole sakramentów uzdrowienia.  

Modlitwa  - Chwała Ojcu 

Termin  odsyłania pracy domowej 11.05.2020r.  

Sposób komunikowania: Messenger, e-mail:wwisniewska@interia.pl 


