
klasa 6-7cuu – religia 

19 maja 

Temat: Sakrament chorych. 

Drodzy uczniowie! 

Kiedy składamy sobie życzenia z okazji świąt czy imienin, życzymy zdrowia, szczęścia, 

spełnienia marzeń itp. Człowiek jest szczęśliwy gdy jest zdrowy, gdy inni go kochają, dbają o 

niego, ma przyjaciół. Dlatego ludzie życzą sobie zdrowia ponieważ jest jednym z 

największych skarbów człowieka. 

Posłuchajcie Ewangelii według św. Łukasza 5,12-13 

Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy 

ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie 

oczyścić».  Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź 

oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił.  

W czasach, gdy żył Jezus ludzie trzymali się z daleka od chorych na trąd. Bali się zarazić i 

uważali ich za gorszych ludzi. Jezus nie bał się być blisko trędowatego. On go dotknął i 

uzdrowił. Tak okazał miłość do schorowanego i pogardzanego człowieka. 

Dziś chorzy ludzie także mogą prosić Pana Jezusa o pomoc. Przychodzi no nich w 

sakramencie namaszczenia chorych. W tym sakramencie Pan Jezus daje człowiekowi 

wierzącemu siłę i odwagę do przyjmowania cierpienia, a nieraz przywraca mu zdrowie.  

 



 

 

 

Klikając na link obejrzyj film o sakramencie namaszczenia chorych. 

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

 

21 maja 

Temat: Wniebowstąpienie 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. 

Obejrzyjcie film opowiadający o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa klikając na link. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaGPdkREnHA
https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro


 

 

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. 

 

Kliknij na link i ułóż puzzle. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228785-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228614-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa 

 

Powodzenia! 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228785-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228614-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa
https://pl.pinterest.com/pin/722053752739228270/

