
6-7cuu – religia 

26 maja 

Temat: Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. 

Drodzy uczniowie! 

Wyobraźcie sobie, że ktoś was zaprosił na wesele. Zjedliście już kilka dań, wszystko wam 

bardzo smakowało. Chce wam się pić, szukacie swojego ulubionego soku. Okazuje się jednak, 

że zabrakło waszego soku, a tak bardzo chce się wam pić. Nie możecie się napić wody z kranu 

bo jest niedobra. Co zrobić? 

W podobnej sytuacji byli kiedyś goście zaproszeni na wesele w Kanie Galilejskiej. Na weselu 

tym zabrakło dobrego napoju – zabrakło wina. Wśród gości zaproszonych na to wesele był 

również Pan Jezus i Jego Matka – Maryja. 

 

 

 Ewangelia (J 2,1-12): Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam 

Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, 

Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub 

Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego 

powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których 

każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» 

I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 

weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się 

winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - 

przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 

a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 



Kliknij na link i obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=w7B6MI4UfS4 

Ułóż puzzle klikając na link. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/233765-kana-galilejska-pierwszy-cud 

 

28 maja 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 

Drodzy uczniowie! 

Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. W 

języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu 

"Pięćdziesiątnicą". 

Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać 

w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7B6MI4UfS4
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/233765-kana-galilejska-pierwszy-cud


W Dziejach Apostolskich czytamy:  

„I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił 

wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na 

każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi 

językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4). 

 

Kliknij na link i ułóż puzzle. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/196164-zes%C5%82anie-ducha-

%C5%9Bwi%C4%99tego 

Obejrzyj film klikając na ten link. 

http://swiatlopana.com/12904/w-imie-jezusa-quo-vadis/ 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/196164-zes%C5%82anie-ducha-%C5%9Bwi%C4%99tego
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/196164-zes%C5%82anie-ducha-%C5%9Bwi%C4%99tego
http://swiatlopana.com/12904/w-imie-jezusa-quo-vadis/

