
04.06.2020 r. Religia Klasa VI 

Temat:  Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać. 
Podręcznik s. 171-179 

Karta pracy s. 62-63 

Modlitwa „Duchu Święty, który oświecasz…” 

Odczytanie tekstu z Ewangelii podręcznik s. 178 

Analiza tekstu  

– Kogo miała na myśli kobieta, która zwróciła się do Pana Jezusa słowami: 

«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś»? (Maryję, Matkę 

Pana Jezusa)  

– Pan Jezus potwierdził, że jest to prawda, ale wskazał również na inną grupę 

osób, które zasługują na wyróżnienie, na kogo wskazał? (na ludzi, którzy 

słuchają słowa Bożego i zachowują je; zob. zadanie 1 w kartach pracy) 

 – W przeczytanej Ewangelii nie padło słowo „mistrz”, ale zastanówmy się, 

które słowo najbardziej odpowiada temu określeniu? (błogosławiony) 

 Zastanówmy się, jaka jest różnica między świętym a błogosławionym? W 

tym celu skorzystamy również z ćwiczenia. Zadanie 4 z kart pracy. Wpisz 

świętych i błogosławionych w odpowiednie miejsce w tabeli: św. Szczepan, św. 

Stanisław, św. Juan Diego, św. Brat Albert, św. Józef Sebastian Pelczar, bł. 

Karolina Kózkówna, bł. José Sánchez del Río, św. Edyta Stein, św. Maksymilian 

Maria Kolbe, św. Ojciec Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, bł. ks. Jerzy 

Popiełuszko Błogosławiony to człowiek, którego możemy czcić np. tylko w 

jednej diecezji lub w zakonie, a święty to człowiek, któremu Kościół może 

oddawać cześć na całym świecie. 

 W czasie niedzielnych Mszy Świętych składamy wyznanie wiary, w 

którym mówimy: „Wierzę w świętych obcowanie”. To krótkie stwierdzenie 

oznacza, że istnieje łączność między nami a świętymi i błogosławionymi. 

Zastanówmy się, co daje nam przyjaźń ze świętymi i w jaki sposób możemy 

skorzystać z ich pomocy? W podręcznikach macie zacytowany fragment 



prefacji (modlitwy, którą śpiewa lub odmawia kapłan podczas Mszy Świętej ku 

czci świętych). Korzystając z tego tekstu, uzupełnijcie tabelę.  

Zadanie 5 z kart pracy. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie określenia z 

fragmentu prefacji umieszczonej w podręczniku s. 179. 

Praca domowa 

Ułóżcie krótką modlitwę do dowolnego świętego lub błogosławionego, 

najlepiej do swojego patrona. 

Sposoby komunikowania: grzegorz.warchul@wp.pl 

 


