
Klasa 3 20.05.2020 

 

Temat 50: Maryja pierwsza wśród błogosławionych. 

 

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi. 

Codziennie w kościele odmawia się lub śpiewa Litanię 

Loretańską, w której wymienia się tytuły Maryi, a po nich 

wezwanie – módl się za nami.  

Posłuchali i pomódl się słowami Litanii:  

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

 

Wypisz w zeszycie (lub ćwiczeniach str. 112) 5 tytułów  

z litanii, które podobają Ci się najbardziej (mi najbardziej 

podoba się Matko łaski Bożej). 

Błogosławiony znaczy obdarzony szczęściem przez Pana Boga. 

Pełen łaski Bożej. Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki 

na ziemi. Maryja jest pierwszą osobą, którą Pan Jezus zabrał po 

śmierci do nieba. To wydarzenie wspominamy w kościele  

15 sierpnia.  

Popatrz, jak jest przedstawione to w malarstwie. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz w zeszycie:  

15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

 

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


Temat 51: Otrzymujemy misję! 

 

Zaśpiewajmy na dobry początek: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPFxf6H7kE4 

Ostatnią częścią Mszy Świętej są obrzędy zakończenia. To ten moment, w którym ksiądz wszystkich 

błogosławi: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty) i mówi: Idźcie w pokoju 

Chrystusa, a wierni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.  

Oznacza to, że: 

- Pan Bóg życzy nam szczęścia na cały nadchodzący tydzień (błogosławić znaczy dobrze życzyć) 

- wychodząc z kościoła jesteśmy w zgodzie ze wszystkimi ludźmi i nie powinniśmy się gniewać na nikogo.  

-  ksiądz posyła nas z misją do głoszenia Słowa Bożego i bycia świadkiem Chrystusa. Żyjmy więc tak, aby 

innym pokazać, jakim dobrym człowiekiem jest chrześcijanin. 

 

Ćwiczenia str. 113-115.  

Ćwiczenie 1. 

Przeczytaj teksty zamieszczone przy obrazkach. Spróbuj dopasować do nich właściwe nazwy okresu roku 

liturgicznego z ramki. Mam nadzieję, że dasz radę  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPFxf6H7kE4


 

 

Poprawna kolejność 1. Boże Narodzenie 2. Wielki Post 3. Wielkanoc 4. Wniebowstąpienie Pańskie 5. Zesłanie Ducha Świętego 6. 

Wszystkich  Świętych 

 

Ćwiczenie 2. 

Święta związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy są świętami ruchomymi. Oznacza to, że co roku 

wypadają w innym czasie. Wynika to faz księżyca. Zawsze, w tygodniu przed Wielkanocą jest pełnia 

księżyca   

W roku 2020 uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w czwartek 21 maja (40 dni po 

Zmartwychwstaniu – dla chętnych liczymy w kalendarzu od 12 kwietnia ), ale tradycją kościoła jest to, że 

świętowanie tego dnia przenosi się na niedzielę. Podobnie jest z Zesłaniem Ducha Świętego, które miało 

miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ten dzień obchodzimy w kościele dzień wcześniej (czyli 49 

dnia od zmartwychwstania – liczymy? ). Mam nadzieję, że to wyjaśnienie nie sprawiło Wam kłopotów. 

Mam nadzieję, że będę miała okazję opowiedzieć Wam o tym w szkole. 

 Zapisz:    

 



 

Ćwiczenie 3. 

Przeczytaj polecenie i zastanów się, czy znasz odpowiedzi (ja jestem przekonana, że tak  ) 

Małe podpowiedzi  

a) Jezus powiedział do nich takie słowa: 

To czyńcie na moją pamiątkę oraz Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą 

zatrzymane. 

b) Kto dziś udziela w kościele sakramentów świętych? 

c) Jeżeli chcesz spotkać Jezusa pod postacią chleba musisz iść do… 

d) Głosić Dobrą nowinę mają głosić ci, którzy przyjęli sakrament… i należą do rodziny Pana Jezusa, która 

gromadzi się w…  

 

 

Bardzo proszę o przesłanie na adres k.sobczak.sp6@gmail.com tych dwóch tematów oraz tematu 47 – 

Pan Jezus daje nam siebie z dnia 13 maja. 

 

Pozdrawiam i życzę błogosławionego tygodnia. 

Kasia Sobczak 
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