
Religia kl. 8 27.04.2021 r.  
Temat: Wspomnienie wiernych zmarłych. 
 

Zadanie 1. „Zapakuj” walizkę tym, co potrzebne na podróż do wieczności. 

 
Zadanie 2. Korzystając z podanych cytatów z „Katechizmu Kościoła Katolickiego” odpowiedz na pytania w tabeli. 

 

Niebo: 

KKK 1023: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z 

Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim jest” (1J 3,2), twarzą w twarz”. 

 

KKK 1024: „To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i 

wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń 

człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia”. 

 

Czyściec: 

KKK 1030:  „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są 

już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do 

wejścia do radości nieba”. 

 

KKK 1031: „To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół 

nazywa czyśćcem”. 

 

Piekło: 

KKK 1035: „Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie 

grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”. Zasadnicza kara 

piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga”. 

 

KKK 1037: „Bóg nie przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga 

(grzech śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca życia”. 

 

Kto trafi do nieba? Czym jest niebo? 

 

 

 

 

 

 

Kto trafi do czyśćca? Czym jest czyściec? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto może trafić do piekła? Czym jest piekło? 

  

WIECZNOŚĆ 



 

 

 

 

 

Zadanie 2. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie hasła. 

 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

 

1. Kończy życie biologiczne człowieka 

2. Życie bez kresu 

3. Otrzymaliśmy od Boga 

4. _ _ _ _ _ _ to ci, których dusze znajdują się stanie wiecznego szczęścia 

5. Można go uzyskać za żywych lub zmarłych 

6. Stan oczyszczenia duszy po śmierci 

7. Sąd, który nastąpi na końcu świata 

8. 2 listopada to dzień wspomnienia wszystkich …………….. zmarłych 

9. Zasada życia w niebie 

10. Sędzia żywych i zmarłych 

11. Wieczny odpoczynek to modlitwa za …………… 

12. Szczególna modlitwa za zmarłych, w których wymieniamy ich imiona 

13. Największa pomoc dla zmarłych to ………. 

14. Miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych 

15. Inaczej Dobra Nowina o życiu wiecznym 

16. Stan wiecznego potępienia 

17. Stan wiecznego szczęścia 

HASŁO:  

 

 

 

 

ZNACZENIE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


