
Kl. 8 

Religia 21 kwietnia 

Dzień dobry moi drodzy.  

W minioną niedzielę obchodziliśmy święto Miłosierdzia Bożego. Na prośbę 

Pana Jezusa przekazaną siostrze Faustynie, Jan Paweł II w 2000 roku ustanowił 

pierwszą niedzielę po Wielkanocy Świętem Miłosierdzia Bożego. Z tym dniem, 

a ściślej mówiąc - z przyjęciem Komunii Św. związana jest największa obietnica: 

zupełnego odpuszczenia win i kar za grzechy. Pan Jezus mówił siostrze 

Faustynie, że udziela swojego miłosierdzia wszystkim tym, którzy zwracają się 

do niego poprzez  koronkę do Miłosierdzia Bożego każdego dnia o godzinie 

15:00 ponieważ w tym czasie Pan Jezus umarł na krzyżu.  

Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona małżeństwu. 

Zapiszcie w zeszytach. 

Temat: Sakrament małżeństwa drogą zbawienia. 

Przeczytaj i zapamiętaj: 

„Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną 

społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w 

miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach 

rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w 

społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć 

się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie 

rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego.” KKK (2207)  

(Skrót KKK oznacza Katechizm Kościoła Katolickiego). 

Przyjęcie sakramentu małżeństwa rozpoczyna drogę wspólnego życia, którego 

celem jest osiągnięcie zbawienia poprzez służbę najbliższym.  

Pan Jezus poświęca i umacnia miłość małżonków, a także zapewnia ich o swoim 

wsparciu i błogosławieństwie. W ustanowionym przez siebie sakramencie 

zaprasza małżonków do życia taką miłością, jaką On darzy Kościół. Jest to 

miłość mądra, zatroskana o drugiego człowieka, miłość bezinteresowna, miłość 

zapominająca o sobie. Ponieważ taką miłość małżonkowie świadczą sobie oraz 

innym, sakrament małżeństwa nazywany jest sakramentem w służbie wspólnoty. 



 

Notatka do zeszytu: 

Sakrament Małżeństwa to nierozerwalny związek jednego mężczyzny i jednej 

kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków 

małżeńskich i rodzinnych. Cechy małżeństwa to: jedność, nierozerwalność i 

otwarcie na płodność. Związek małżeński poprzedzony jest ślubem. Mężczyzna 

i kobieta wypowiadają w obecności kapłana oraz dwóch świadków słowa 

przysięgi małżeńskiej. W ten sposób uroczyście oznajmiają, że będą się 

wzajemnie kochać i szanować, że wychowają swoje dzieci po chrześcijańsku 

oraz będą żyć razem do śmierci. Małżonkowie mają sobie wzajemnie pomagać 

w dążeniu do świętości.  

Rozwiąż zadanie klikając na link w celu sprawdzenia i utrwalenia wiadomości. 

https://learningapps.org/5715064 

Proszę o zdjęcia waszych pisemnych wypowiedzi na temat: W którym momencie 

uczniowie rozpoznali Pana Jezusa? (Zadanie z poprzedniej lekcji). 

 e-mail aniaosinska1@wp.pl lub na telefon -numer 661 918 368.   
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