
Kl. 6 religia 

Podręcznik  s. 104-106 

Karta pracy  s. 35-36 

Temat: Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła. 

Modlitwa 

Dzisiaj będziemy rozmawiać o wspólnocie Kościoła i o naszej roli w tej 

wspólnocie, której przewodnikiem jest Duch Święty. Pomódlmy się o potrzebne 

dary Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć wszystko, co dzisiaj do nas 

będzie mówił: 

„Duchu Święty, który oświecasz…” 

Pan Jezus pragnie, żebyśmy tworzyli Kościół, czyli wspólnotę wielu osób, 

które razem się modlą, przebywają, cieszą się i działają. Pan Jezus chciał, 

abyśmy się uświęcali właśnie w Kościele. Jaki jest ten Kościół? Chciałbym, 

abyśmy sobie przypomnieli Wyznanie wiary odmawiane podczas Mszy św. 

w każdą niedzielę i wybrali z niego cztery najważniejsze cechy Kościoła. 

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, jak powinien wyglądać Kościół i jak 

powinniśmy żyć, aby być blisko Pana Boga i innych ludzi, których obdarzamy 

miłością. Posłuchajmy, jak wyglądało życie pierwotnego Kościoła. 

 „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i 

cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 

wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, 

a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, 

którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2,42-47). 

Zastanówcie się, jakie modlitwy znacie i odmawiacie? Wypiszcie je w kartach 

pracy (zadanie 2). 



Wśród wypisanych modlitw zaznaczcie, proszę, te odmawiane we wspólnocie 

Kościoła, w czasie których spotyka się cała parafia, ludzie wierzący (na drugą 

część karty uczniowie przenoszą modlitwy wspólnotowe). 

– Kiedy uczestniczycie w modlitwie wspólnotowej i jaką ma ona dla was wartość? 

Wiemy już, że istnieją różne formy modlitwy wspólnotowej i odmawiamy je w 

różnych okresach roku liturgicznego. Jesteśmy zachęcani do tego, byśmy 

wspólnie prosili Boga o potrzebne łaski i siły do dobrego życia. Kościół jako 

wspólnota jest miejscem, gdzie Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Pan Jezus 

zapewnił nas, że gdzie dwóch albo trzech przebywa w Jego Imię, tam On jest 

pośród nich. Ta świadomość i odczuwanie prawdziwej obecności Jezusa na 

wspólnej modlitwie, to dla nas wielka radość. 

Notatka do zeszytu 

Pan Jezus nauczył nas najpiękniejszej modlitwy – Ojcze nasz. Uczył nas również, 

że często powinniśmy się modlić, bo modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. 

Jeśli chcemy zdobyć w życiu jakieś cnoty, to musimy zacząć od modlitwy 

wytrwałej i pełnej wiary. Jedną z najpiękniejszych form modlitwy jest modlitwa 

wspólnoty jednoczącej się na Eucharystii. Wtedy w sposób widoczny tworzymy 

Kościół, w którym jest Jezus Chrystus. 

10. Praca domowa 

Nasze rodziny są małymi wspólnotami Kościoła. Waszym zadaniem będzie 

odmówienie wspólnie z rodzicami modlitwy np. przed i po posiłku albo pacierza 

wieczorem. Uklęknijcie razem do modlitwy za całą rodzinę. 

Kartę pracy uzupełniamy i wysyłamy na email:grzegorz.warchul@wp.pl 

 


