
Górczyk – religia -3 bp – 21.04.2020 

Modlitwa: Ojcze nasz 

Temat   Życie sakramentalne chrześcijanina.  

( To co do zeszytu opisane jest na końcu katechezy). 

Wiele osób łączy się w tym czasie o potrzebne łaski dla nas wszystkich, dla ratowników 

medycznych, za wolontariuszy i ludzi, którzy pomagają – my też możemy włączyć się w tą 

wspólnotę. 

Znamy już Sakramenty święte – jednak dziś mamy skupić się nad ich mocą i łaską w codziennym 

naszym życiu. 

Pan Bóg patrzy na nas w każdej sytuacji! On nie patrzy na nas jak na grzesznika. Pan Bóg mówi – 

jesteś moim synem, córką! Pozwól mi dzisiaj kochać cię takim jakim jesteś! 

A moją odpowiedzią powinna być chęć robienia tego co mogę i co umiem by być dla innych ludzi 

przykładem ucznia Pana Jezusa i w tym pomaga nam świadomość łaski sakramentów. 

Przeczytajcie porównanie, skojarzenia  i uzasadnienie  

Przy poszczególnych opisach spróbujcie narysować symbol danego sakramentu, tak aby pomagał 

nam z nadzieją, odwagą, radością, miłością dzielić się tym co mamy z innymi 

chrzest 

jest jak narodziny dziecka... jest jak wschód słońca... 

jest jak kwiat w pąku...  ... bo rodzimy się do nowego życia 

bierzmowanie 

jest jak człowiek na siłowni...  jest jak pocieszenie przyjaciela... 

jest jak wsparcie rodziny...... bo stajemy się mocni wiarą 

Eucharystia 

jedzenie i picie...   ... bo utrzymuje w życiu łaski 

pokuta i pojednanie 

jest jak pogodzenie się z przyjacielem... 

jest jak umycie się...  ... bo przywraca   pokój serca 



namaszczenie  chorych 

jest jak wizyta u lekarza... 

jest jak przyjmowanie leków...  ... bo przynosi ulgę w cierpieniu 

kapłaństwo 

jest jak obdarowywanie skarbami... 

... bo daje dostęp do rozdawania łask Bożych 

małżeństwo 

jest jak wspólna droga do Boga... 

jest jak wspólna praca...  ... bo będziemy sobie pomagać we wzajemnym uświęceniu 

…………………………………….. 

Wierząc, że moje ciało jest świątynią, mieszkaniem Boga chciałabym zaprosić Was do zrobienia 

tabernakulum  https://pl.pinterest.com/pin/120823202492596540/ 

Przesyłam różne linki aby łatwiej było przygotować się do pracy 

https://pl.pinterest.com/pin/399976010658820388/ 

https://pl.pinterest.com/pin/120823202492596543/ 

Jeśli ktoś miałby trudności proszę zapisać temat w zeszycie narysować duże serce a w nim kielich z 

hostią. 

Modlitwa na zakończenie Piosenka Tak, tak Panie Ty wiesz, że Cie kocham 

https://www.youtube.com/watch?v=-nXnNrb6QwU 

Serdecznie Was i Rodziców pozdrawiam z darem modlitwy 

Joanna Górczyk 
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