
Klasa 1aBS – religia 

19 maja 

Temat: Apostolskie inicjatywy. 

Działalność Kościoła, której celem jest głoszenie Dobrej Nowiny i zakładanie wspólnoty 

Kościoła, nazywamy misjami. Podejmowana jest ona przez posłanych w imieniu Kościoła: 

kapłanów, siostry i braci zakonnych, świeckich. Kościół ze swej istoty jest misyjny. 

Każdy z nas ma możliwość włączenia się w działalność misyjną. 

 

Notatka do zeszytu! 

1.Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci – dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości 

do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej, jak i materialnej, wobec rówieśników na 

całym świecie. 

2. Dzieci niosą duchową pomoc poprzez: 

- modlitwę, wyrzeczenia, 

- świadectwa życia 

- dobre uczynki 



 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Ojca Świętego”. Za Jego 

pośrednictwem pomoc zebrana przez dzieci dociera do ich rówieśników szczególnie tam, 

gdzie wskutek klęsk głodu i z braku pomocy lekarskiej giną ich tysiące. 

Dzieło apostołowania podjęli między innymi: 

Bł. Jan Beyzym (1850-1912) polski misjonarz, pracował wśród trędowatych na 

Madagaskarze 

 

 



Bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), pracowała na misjach w Afryce. 

 

Bł. Teresa z Kalkuty (1910-1997), pracowała wśród ubogich w Indiach. 

 

 



o. Marian Żelazek (1918-2006) niósł pomoc biednym i trędowatym w Indiach 

 

dr Wanda Błeńska (1911-2014) leczyła chorych na trąd w Ugandzie (Afryka) 

 

 

 



20 maja 

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Drodzy uczniowie! 

W niedzielę 24 maja obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

Pan Jezus zmartwychwstały ukazywał się Apostołom. W 40 dni po zmartwychwstaniu Pan 

Jezus spotkał się z Apostołami po raz ostatni. Posłał ich na cały świat, aby głosili Jego naukę – 

Dobrą Nowinę wszystkim narodom, i aby tym, którzy wierzą w Chrystusa udzielali chrztu. 

 

 

Jest to nakaz misyjny Chrystusa. Jezus w ten sposób przedłuża w Kościele swoją zbawczą 

działalność na ziemi. Błogosławił Apostołów i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 

pokłon i z radością wrócili do Jerozolimy, gdzie przebywali w świątyni wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. 

Obejrzyjcie film opowiadający o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa klikając na link. 

https://www.youtube.com/watch?v=DseWOIqXmj4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DseWOIqXmj4

