
Religia kl. IV 01.12.2020 r.  

Temat: Bóg stwarza aniołów. 

Podręcznik s. 64-65 

Karta pracy s. 21-22 zad. 1,2,3 

Modlitwa „Aniele Boży” 

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, 

które ci wyznaczyłem”. (Wj 23, 20)  

„Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!” (Dn 3, 58)  

„Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach”. (Ps 91, 11) 

„Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, «by 

słuchać głosu Jego słowa»”. (Ps 103, 20)  

„Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!” (Ps 148, 2) 

 „Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefi e, synu Dawida, nie bój 

się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło»”. 

(Mt 1, 20)  

„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego 

Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je 

zgładzić»”. (Mt 2, 13) 

 „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: aniołowie ich 

w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. (Mt 18, 10) 

 „Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby 

mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną”. (Łk1, 19) 

 „Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. (Łk 1, 30) 

 „I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»”. (Łk 2, 13–14)  

„Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go”. (Łk 22, 43) „i ujrzała dwóch aniołów w bieli, 

siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg”. (J 20, 

12)  

„A oni odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć 

może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i 

wysłuchał tego, co mu powiesz»”. (Dz 10, 22)  



„Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są 

przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta»”. (Rz 19, 15) 

Co łączyło wszystkie teksty, które przeczytaliście? 

 Jaka postać lub postacie występowały w każdym z nich? (anioł) 

Popatrzcie do podręcznika na fotografie aniołów. Które cechy wymienione przez nas w krzyżówce 

zauważacie? Co mogą one oznaczać? • 

 Aureola – świętość, dobroć •  

Uśmiech – życzliwość, przyjazny stosunek do człowieka, otwartość na pomoc •  

Biały kolor – kolor czystości, nieskazitelności •  

Modlitwa (złożone ręce) – anioły modlą się za nas, uwielbiają Boga •  

Skrzydła – istoty pozaziemskie, duchowe, wznoszą się do nieba, tam gdzie jest Pan Bóg; Boży 

posłańcy 

Oczywiście jest to tylko przedstawienie, które ma nam przypominać, jacy są aniołowie. Nie mają ciała, 

gdyż są duchami, które mają rozum i wolną wolę. Teraz sięgnijmy do ich początków. Skąd się wzięły 

anioły? (od Pana Boga) Może ktoś wie, jak brzmi pierwsze zdanie Pisma Świętego? „Na początku Bóg 

stworzył niebo i ziemię” 

Praca domowa  

Znaleźć w Internecie obrazek anioła, który ci się podoba, wydrukować i wkleić do zeszytu ( można 

narysować). 


