
Klasa 5   

Religia 23 kwietnia  

Dzień dobry moi drodzy. Tematem dzisiejszej lekcji jest Modlitwa Pańska, czyli 

Ojcze nasz. 

Zapisz w zeszycie. 

Temat: Zabiegam o królestwo Boże. 

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Dlaczego modlitwa Pańska jest tak ważna dla chrześcijan? 

Pan Jezus, opowiadając o królestwie Bożym, chciał odsłonić ludziom prawdę o 

Bogu. Przybliżył ją, ucząc, że Bóg jest naszym Ojcem. W słowach, które znamy 

jako Modlitwę Pańską, wyjaśnił, że Pan Bóg jest zatroskany o ludzi i zaprasza 

ich do przyjaźni z Sobą. 

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z 

uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, jak  i Jan nauczył swoich 

uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy modlicie się, mówcie: Ojcze, niech się 

święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba 

powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 

przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” (Łk 

11,1-4) (Skrót Łk. oznacza Ewangelię według św. Łukasza, rozdział 11, zdanie 

od 1do 4). 

W Modlitwie Pańskiej przedstawiamy Panu Bogu różne sprawy naszego życia. 

Ojcze nasz któryś jest w niebie Dobry Bóg mieszka w niebie, a niebo 

jest wszędzie tam, gdzie ludzie 

kochają się, pomagają sobie i są 

szczęśliwi. Niebo jest w nas i między 

nami, kiedy tylko zaprosimy Pana 

Boga do swych serc.  

 

Święć się imię Twoje Jeśli kochamy Pana Boga, to cenimy 

Jego imię i wypowiadamy je z 

szacunkiem. Nie używamy go w mało 

ważnych zdaniach i sytuacjach oraz 

nie zgadzamy się, aby inni żartowali z 

Pana Boga, bo imię Boga jest święte.  



 

Przyjdź  królestwo Twoje Bóg jest królem całego świata. Chce, 

abyśmy wszyscy zamieszkali w Jego 

królestwie: prawdy, świętości, 

sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Kiedy staramy się być coraz lepsi i 

poprzez swoje myśli, słowa i czyny 

pokazujemy, że jesteśmy dziećmi 

Boga, to Jego królestwo staje się coraz 

bliższe.  

 

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak 

i na ziemi 

Kochający Bóg pragnie naszego dobra 

i troszczy się o nas, ale też chce, 

abyśmy  sami wypełniali Jego wolę. 

Nie możemy zniechęcać się i 

rezygnować z wysiłku pełnienia Jego 

woli, nawet jeśli nam się coś nie udaje. 

Kiedy jest trudno, możemy prosić 

Pana Boga o pomoc.  

 

Chleba naszego powszedniego daj 

nam dzisiaj 

Pan Bóg dba o nas, dlatego daje nam 

pożywienie – codzienny chleb. 

Sprawia, że z małych ziaren wyrastają 

kłosy. Błogosławi ludziom, którzy 

pracują, aby chleb mógł być na 

naszych stołach. Jesteśmy wdzięczni 

Bogu i ludziom za nasz chleb 

powszedni.  

 

I odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom 

Wspaniały Bóg chce, abyśmy 

przyznawali się do naszych błędów, 

przewinień, słabości, które nam 

przebacza. Kiedy zgrzeszymy i 

prosimy Go o wybaczenie, odpuszcza 

nam grzechy. Pragnie jednak, abyśmy 

podobnie jak on przebaczali 

wszystkim, którzy uczynili coś złego 

wobec nas.  

 

I nie wódź nas na pokuszenie Pan Bóg opiekuje się nami, gdy 

zagraża nam zło. Dał nam sumienie, 

aby pomagało nam w wyborze dobra i 

odrzucaniu zła. 



Ale nas zbaw ode złego. Kochający Bóg chroni nas od 

wszelkiego zła. Chce, abyśmy zawsze 

byli bezpieczni, a w trudnych 

sytuacjach wołali do Niego o pomoc.  

 

Zapisz w zeszycie:               

 Kocha i wypełnia wolę Bożą ten, kto: 

- ufa Panu Bogu, 

- postępuje sprawiedliwie, 

- jest miłosierny, 

- kieruje się prawymi intencjami, 

- wprowadza pokój, 

- uznaje królestwo Boże za najwyższą wartość. 

Narysuj w zeszycie Pana Jezusa, który uczy Apostołów Modlitwy Pańskiej. 

Proszę o zdjęcia waszych rysunków na e-mail aniaosinska1@wp.pl lub na 

telefon -numer 661 918 368.   

Dla fanów filmów. Klikając na poniższy link możesz obejrzeć film o modlitwie. 

http://swiatlopana.com/8146/ojcze-nasz-film-rysunkowy-17/ 
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