
Klasa 1b BS – religia 

1 czerwca 

Temat: Wierzyć i ufać Bogu. 

Drodzy uczniowie! 

Święty Łukasz Ewangelista przytacza przypowieść o sędzim i wdowie. Wdowa w Piśmie 

świętym symbolizuje ludzi bezbronnych i słabych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwych 

ludzi. Pozbawiona swoich praw prosi tylko o sprawiedliwość.  

 

Klikając na link wysłuchajcie  przypowieści z Ewangelii św. Łukasza. 

https://www.youtube.com/watch?v=CaegcRc0nKk 

 

 

 

Pan Jezus, opowiadając o kobiecie, która z natarczywością zwraca się do sędziego o pomoc, 

ukazuje moc modlitwy. Podkreśla, że Bóg wysłuchuje kierowane do Niego prośby nawet 

wówczas, gdy ludziom wydaje się, ze jest inaczej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaegcRc0nKk


W każdej religii można znaleźć zachętę do praktykowania modlitwy. 

 Katolików zachęca się, by poświęcali czas Panu Bogu, modląc się tak, jak potrafią. 

Zanoszą oni modlitwy do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Proszą także o 

wstawiennictwo świętych. 

 Prawosławni w modlitwie wysławiają Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyniąc przy tym 

znak krzyża. Powtarzają błagalne wezwanie: „Panie, zmiłuj się” oraz proszą o 

wstawiennictwo świętych. 

 Protestanci zanoszą swe modlitwy przez Chrystusa, który jest dla nich jedynym 

Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Proszą Boga o łaskę, bo tylko ona udziela 

zbawienia. 

 Żydzi najczęściej modlą się tekstami biblijnymi. 

 Muzułmanie – dla nich modlitwa stanowi jeden z pięciu podstawowych obowiązków 

kultu. 

 Dla buddystów modlitwa jest sposobem przekształcania serc i umysłów. Poza 

modlitwą indywidualną jest typ modlitwy wspólnotowej, na którą zbierają się mnisi w 

pomieszczeniu klasztornym z figurą Buddy. 

 

Przepisz notatkę do zeszytu. 

1. Dar modlitwy oraz jej pragnienie obrazują przymierze zawarte przez Chrystusa 

między Bogiem i człowiekiem. 

2. Chrześcijanin modląc się, rozwija i umacnia swoja wieź z Bogiem i drugim 

człowiekiem. 

3. Wytrwała modlitwa jest wyrazem zaufania Bogu. 

 

2 czerwca 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

 

Drodzy uczniowie! 

 

Uroczystość Bożego Ciała obchodzimy zawsze w czwartek 10 dnia po Zesłaniu 
Ducha św. W tym dniu po Mszy św. odbywa się uroczysta procesja 
eucharystyczna, w której oddajemy publicznie cześć Panu Jezusowi w 
Najświętszym Sakramencie. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Kapłan niosący Najświętszy Sakrament w monstrancji zatrzymuje się wspólnie z 
wiernymi przy 4 ołtarzach. Przy każdym ołtarzu kapłan śpiewa lub odczytuje 
słowa Ewangelii. 

 



 

Uczestnicząc w procesji czcimy Chrystusa, wyznajemy naszą wiarę, dziękujemy 
Mu za Eucharystię, za to, że karmi nas swoim Ciałem i stale jest obecny wśród 
nas. 
Proszę przepisać notatkę do zeszytu. 

 Monstrancja jako naczynie liturgiczne pełni w Kościele bardzo ważną funkcję prezentowania 

i procesyjnego obnoszenia świętej hostii, uobecniającej  osobę Jezusa Chrystusa w celu jego 

adoracji.  Kiedy to 11 sierpnia 1264 papież Urban IV wprowadził święto Bożego Ciała, 

monstrancja zaczęła pełnić kluczową funkcję w liturgii tej uroczystości oraz rozpowszechniła 

się w całym kościele. Początkowo w celu prezentowania Najświętszego Sakramentu 

posługiwano się przeźroczystymi, osadzonymi na metalowej stopie, kryształowymi puszkami 

tzw. Ostensoriami - „patrzeć”. Następnie puszki te zaczęto zwieńczać metalowymi, 

pojedynczymi gotyckimi wieżyczkami, które od XIV wieku coraz bardziej rozbudowywano, 

upodabniając je w swoich pomysłach do budowy gotyckich katedr. 

 


