
Religia kl. VIII 16.11.2020r. 

Temat: Sakrament święceń  s. 43-45 

Karta pracy s.24-25 

Modlitwa - Prośmy o to byśmy dziś mieli serca szeroko 
otwarte na słowo, które Pan Bóg skieruje do nas podczas 
dzisiejszego spotkania: Wierzę w Boga… 

 Przeczytajcie  

„Oświęcim 1941 roku. 

Z obozu koncentracyjnego uciekł więzień. Wieczorem komendant 

obozu Fritsch staje przed więźniami. 

 - Uciekinier nie został złapany – ryczy. – dziesięciu z was 

umrze za niego w bunkrze głodowym. 

 Podchodzi do pierwszego szeregu i rzuca każdemu w twarz 

ostre spojrzenie. W końcu podnosi rękę, wskazuje palcem: 

 - Ten! 

 Blady jak płótno mężczyzna występuje z szeregu. 

 - Ten i ten, i ten… 

 Dziesięciu. Dziesięciu skazanych na śmierć. Jeden z nich 

szlocha: 

 - Och, moja biedna żona, moje dzieci! 

 Nagle dzieje się coś nieoczekiwanego. Jeden z więźniów 

występuje z szeregu i staje przed Fritschem. Lagerfurher chwyta za 

swój pistolet. 

 - Stać! Czego ta polska świnia chce ode mnie?! 

 Więzień odpowiada ze spokojem: 

 - Chciałbym umrzeć zamiast tego skazanego! 

 - Kim jesteś? 

 Odpowiedź jest krótka: 

 - Księdzem katolickim. 

 Chwila milczenia. W końcu Fritsch decyduje ochrypłym 

głosem: 

 - Dobrze! Idź z nimi! 

 Tak zmarł franciszkanin, Maksymilian Kolbe, mając dopiero 

47 lat”. 
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(Cyt. za: P. Lefevre. Jak zmienić swe życie? s. 88-89). 

 Odczytanie z podręcznika wiersza  

 Zadanie 1 z Karty Pracy 

 
 Odczytanie z podręcznika „Ustanowienie kapłaństwa 

urzędowego”- 
Kapłaństwo zostało ustanowione przez Chrystusa razem z sakramentem 

Eucharystii w Wielki Czwartek. To wtedy Jezus przemieniając chleb w swoje 

ciało, a wino w swoją krew, powiedział do Apostołów: „To czyńcie na moją 

pamiątkę” (Łk 22, 19). Apostołowie, posłuszni poleceniu swojego Mistrza, 

głosili Ewangelię, sprawowali sakramenty i budowali chrześcijańskie wspólnoty. 

Gdy liczba chrześcijan zaczęła wzrastać, wybrali siedmiu diakonów (wśród nich 

był pierwszy męczennik – św. Szczepan) i modląc się, włożyli na nich ręce, 

czyniąc ich swoimi współpracownikami (Dz 6, 1–6). Następnie przez włożenie 

rąk ustanawiali swoich następców, którzy napełnieni Duchem Świętym, 

kontynuowali ich kapłańską misję (por. 2 Tm 1, 6). Na Ostatnią Wieczerzę 

Chrystus zaprosił tylko apostołów i im przekazał moc sprawowania 

sakramentów. Dlatego sakrament święceń może być udzielany wyłącznie 

mężczyznom. 

 Odczytanie z Pisma Świętego (Mt 28,16-20) 

 Odczytanie z podręcznika „Trzy stopnie sakramentu 

święceń” 
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Zadanie 2 z Karty Pracy 

  

 Wyświetlenie nagrania święceń kapłańskich (opcjonalnie) 

 Zadanie 3 z Karty Pracy 

 

 Zapisanie notatki -W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus 

powierzył apostołom i ich następcom głoszenie słowa Bożego, sprawowanie 

sakramentów i troskę o cały lud Boży. Apostołowie ustanawiali swoich 

współpracowników i następców udzielając im sakramentu święceń przez 

włożenie rąk i modlitwę. W ten sposób od czasów apostolskich istnieje 

nieprzerwanie „łańcuch rąk” nazywany sukcesją apostolską. Jest ona gwarancją, 

że słowo Boże głoszone przez kapłanów i sakramenty, które sprawują są zgodne 

z wolą samego Chrystusa. 

 Praca domowa - Ułóż i zapisz w zeszycie swoją własną 

modlitwę w intencji kapłanów, którzy pracują w twojej parafii. 

 Modlitwa z podręcznika 
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