
08.06.2020r.  Religia Kl. I 

Temat: Chcę przebaczać. 

Modlitwa  

„Ojcze nasz” 

 Fragment z Pisma św.:  

 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 

chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się 

rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był 

winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego 

ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 

całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa 

upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade 

mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, 

uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, 

spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 

denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś 

winien!”. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej 

cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. On jednak nie 

chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie 

odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo 

się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, 

co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: 

„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ 

mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować 

się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. 

I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, 

dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam 



Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z 

serca swemu bratu».  

Podręcznik s.  

 Cztery obrazki: człowiek płaczący, zmartwiony, sam – 

człowiek, patrzący na Jezusa na krzyżu, człowiek 

bijący się w piersi – człowiek, podający rękę na zgodę 

drugiemu człowiekowi. Pod każdym obrazkiem tekst 

Tekst do napisania po śladzie. 

 Przebaczenie nie jest naturalnym „odruchem serca”. 

Jest trudne i bez pomocy Bożej jest niemożliwe. Bóg 

daje siłę, aby przebaczyć drugiemu człowiekowi z serca. 

Przebaczyć to znaczy nie szukać okazji do „odegrania 

się”. 

Praca domowa 

Naucz się na pamięć modlitwy: „Akt żalu”. 

Sposoby komunikowania:wwisniewska@interia.pl 


