
Klasa 1b BS – religia 

27 kwietnia 

Temat: Być odpowiedzialnym. 

Drodzy uczniowie! 

Niezależnie od tego, ile mamy lat, spoczywa na nas odpowiedzialność za życie własne i innych. 

Odpowiedzialność wzrasta wraz z wkraczaniem w życie dorosłe. Jednak, aby móc w dorosłym życiu 

przejmować odpowiedzialność za innych, trzeba się tego uczyć od najwcześniejszych lat. 

Związek odpowiedzialności z codziennym życiem i wiarą ukazuje św. Łukasz (Łk 7,1-10)opowiadając o 

uzdrowieniu sługi setnika.  

1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł 

do Kafarnaum. 2 Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i 

bliski był śmierci. 3 Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę 

żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. 4 Ci zjawili się u Jezusa i 

prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - 5 miłuje bowiem 

nasz naród i sam zbudował nam synagogę». 6 Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy 

był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź 

się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. 7 I dlatego ja sam nie 

uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie 

uzdrowiony. 8 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: 

"Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź!" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!" - a 

robi». 9 Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za 

Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». 

10 A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego. 

 

Bardzo proszę wpisać notatkę do zeszytu. 

1. Pan Jezus uzdrawia sługę setnika nie dlatego, że wykonywał dobre uczynki, pomagając 

Żydom, lecz dlatego, że wierzył, iż w Jezusie Bóg zwycięża śmierć. Uzdrowienie sługi setnika 

ukazuje, jak skuteczne może być wstawiennictwo jednych za drugimi.  

2. Człowiek w stawaniu się dojrzałym i odpowiedzialnym potrzebuje wsparcia Pana Boga. 

Wprowadza go na tę drogę dojrzałości i odpowiedzialności w sakramentach bierzmowania i 

Eucharystii. 

 

 

 

 



28 kwietnia 

Temat: Uroczystość NMP Królowej Polski. 

Drodzy uczniowie! 

3 maja obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Maryja jest główną Patronką Polski.  Czcimy Maryję jako Królową Polski. W tym dniu dziękujemy 

Bogu za wszystko, co uczynił przez Maryję dla naszego narodu i prosimy, aby Maryja nadal 

opiekowała się naszą Ojczyzną. 

 

 

 

Maryja jest wzorem dla wszystkich. Ona w sposób najdoskonalszy odpowiedziała na Boże 
wezwanie. W ciągu Roku Kościelnego obchodzimy wiele świąt Matki Bożej. Wtedy 
szczególnie patrzymy na Maryję jako na nasz wzór i uczymy się Ją naśladować. 
W szczególny sposób miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. We wszystkich kościołach 
odprawia się nabożeństwo majowe. Śpiewamy modlitwę zwaną litanią, w której zwracamy 
się do Matki Bożej różnymi tytułami. Nazywamy Ją: Matką, Panią, Królową i prosimy, aby się 
za nami modliła. 
 

 

https://pixabay.com/pl/photos/maryja-wiara-religia-3627964/

