
RELIGIA-   Grażyna  Węglarz-   s. JÓZEFA 

Niech  będzie pochwalony   Jezus Chrystus. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

 życzę Wam Bożego optymizmu w tych trudnych czasach,  

NADZIEI wypływającej ze zwycięstwa Chrystusa 

nad śmiercią, piekłem i szatanem  

„ Nie lękajcie się Jam zwyciężył świat” 

 

Klasy  Ib , Ic ,Ie, Ih 

Witam  Was bardzo serdecznie  i pozdrawiam. 

Pragnę przesłać i podać  zakres  materiału  w poszczególnych  klasach. 

Temat:  Uczynki wielkopostne. 

I.Modlitwa 

II. Jałmużna 

III.Post 

1.Modlitwa to uwielbienie  Boga na różne sposoby: 

Modlitwa kontemplacyjna- myślna, 

Modlitwa ustna , 

Modlitwa serca. 

2. Rodzaje  modlitwy: 

-uwielbienia 

-dziękczynienia 

-prośby. 

3.Jaka powinna być modlitwa? 

*pobożna 

*pokorna 

*ufna 

*wytrwała 

*z poddaniem się woli Bożej 

*zanoszona do Ojca Niebieskiego przez Jezusa  Chrystusa. 

Czas przeznaczony  na modlitwę nigdy nie jest  czasem straconym./Jan Paweł II/ 

 

 

 

 



 

II. Jałmużna 

Jałmużną  nazywamy wszelkie sposoby, którymi pomagamy  naszym  bliźnim będącym  w potrzebie, ciała i duszy. 

Jałmużna  może być nazywana miłosierdziem. 

Obowiązek jałmużny wobec innych jest  obowiązkiem każdego chrześcijanina. 

• Przypowieść  o Bogaczu i Łazarzu    / Ew. Łk 16,21/ 

Jałmużna w oczach Boga więcej znaczy, niż skarby  złota /Tob 12,8-9/. 

Jan Paweł II powiedział „ Miejcie wyobraźnię miłosierdzia”. 

 

 

 

III.Post 

Post  jest to powstrzymywanie się od pewnych pokarmów i napojów  na jakiś czas. 

Rodzaje postów: 

-jakościowy 

-ilościowy  

Jaki  cel ma post? 

-Post wyrabia  w sercu   człowieka siłę  woli  i wiele cnót. 

-Post jest formą wynagrodzenia za grzechy. 

-Jest ofiarą składaną dla Boga, 

 Post obowiązuje chrześcijan  we wszystkie piątki całego roku, w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 

Pan Jezus mówi, że  przez post można wiele łask otrzymać od Boga.  

Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Ew Mt 17, 21). 

Zadanie: Przemyśl wiadomości podane w temacie i zastanów się: 

Jaka jest twoja więź z Panem Bogiem w modlitwie? 

Czy w codziennym życiu widzisz innych , by im pomóc? 

Napisz krótką modlitwę o uratowanie świata ,Ojczyzny ,rodziny od epidemii. 

Mój kontakt e-mail  jozefa.weglarz@interia.pl .Proszę podać imię nazwisko i klasę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasy  IIa , IIb ,IIc,    
Witam  Was bardzo serdecznie  i pozdrawiam. 

Pragnę przesłać i podać  zakres  materiału  w poszczególnych  klasach. 

Temat:  Przemienienie na górze Tabor. 

I. Panie dobrze, że tu jesteśmy 

II. Piotr, Jakub, Jan – jako świadkowie  Przemienienia 

III. Umocnienie na czas męki Zbawiciela 

IV. Doświadczenie chwały  Jezusa. 

 

I. Panie dobrze, że tu jesteśmy: 

Uczniowie doznają zachwytu Bóstwem Chrystusa, widzą na Nim  lśniące  szaty i słowa, które płyną z nieba. „To jest 

Mój Syn umiłowany Jego słuchajcie” „Dobrze nam tu być”. 

Słowa te są dla nas zachętą, że i my kiedyś tej chwały dostąpimy.  

Wypowiadane przez uczniów słowa są spontaniczne, pełne radości uwielbienia Boga. 

 

II. Dlaczego Piotr,  Jakub i Jan są świadkami Przemienienia chwały Jezusa.  

 przecież ich było 12? 

 

III. To wielka tajemnica, Jezusa dlaczego tylko oni dostąpili tej  radości.  Dlaczego tylko oni słyszeli głos z nieba?  Góra 

Tabor ukazuje nam, że trzej Apostołowie mają umacniać pozostałych uczniów  w czasie Jego męki. 

 

IV.  Doświadczenie chwały na Górze Tabor dokonuje się na wszystkich ołtarzach świata . 

Każda Eucharystia to przedziwna łaska , której mogą dostąpić wszyscy  jeśli tylko zapragną. 

*Eucharystia to ofiara Chrystusa 

*Eucharystia to chleb dla   życia świata. 

*Eucharystia to misterium miłości. 

*Eucharystia to pokarm Aniołów. 

*Eucharystia święte Ciało Jezusa. 

*Eucharystia to najściślejsze zjednoczenie człowieka z Bogiem. 

*Eucharystia to nowe zjednoczenie z Chrystusem. 

*Eucharystia to największy dar podarowany ludziom. 

Przemyśl  czy odczuwasz głód Eucharystii? 

Odpowiedz sobie w swoim sercu czy masz pragnienie uczestnictwa w Przenajświętszej Ofierze gdzie dokonuje się 

największe Misterium świata? 

Zadanie: Napisz czym jest dla Ciebie Eucharystia? 

Napisz krótką modlitwę o uratowanie świata ,Ojczyzny ,rodziny od epidemii, i módl się tą modlitwą 

Mój kontakt e-mail  jozefa.weglarz@interia.pl .Proszę podać imię nazwisko i klasę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


