
KLASA 6C 

Witaj, 

Przesyłam Ci kolejną ściągawkę do wykonania ćwiczeń z następnego tygodnia (18-24 maja). Ufam, że otrzymujesz moją 

pomoc, a ta kartka jest ona ostatnia, bo z pewnością niedługo spotkamy się fizycznie w szkole. Cieszysz się? 
 

Zadania do tematu PAN WSZECHŚWIATA str. 102-103 

Na stronie 102 

Podkreśl kolorem zielonym: ZANJDĄ PRZYGOTOWANE W NIEBIE WIECZNE MIESZKANIE 

Podkreśl kolorem czerwonym: ALBOWIEM ŻYCIE TWOICH WIERNYCH, O PANIE, ZMIENIA SIĘ, ALE NIE KOŃCZY  

Podkreśl kolorem żółtym: POCIECHĘ W OBIETNICY PRZYSZŁEJ NIESMIERTELNOŚCI 
 

Na szarym tle napisz słowa piosenki: 

CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE 

NIECH SIĘ WIERNY LUD RADUJE! 

NA CZEŚĆ JEGO ZAŚPIEWAJMY 

CHWAŁĘ PANU ZAŚPIEWAJMY: 

ALLELUJA, ALLELUJA. 
 

Na stronie 103 

Obok obrazka Jezusa wstępującego do nieba napisz: 
 

Pan Jezus zapewnił wszystkich wierzących, że zostali zaproszeni do życia pełnią Bożej miłości przez całą  

 wieczność, a wstępując do nieba odszedł z ziemi, aby „przygotować miejsce” tym, którzy w Niego wierzą 

i postępują zgodnie z Jego nauczaniem. 
 

Praca domowa 

Modlitwy pogrzebowe są pełne nadziei, ponieważ wierzymy, że po naszej śmierci spotkamy bliską osobę w niebie i 

będziemy się cieszyć i przebywać z nią na wieki w Królestwie Boga Ojca. 
 

Zadania do tematu DAWCA NOWEGO ŻYCIA str. 104-105 
 

Nas tronie 104 masz cztery rysunki. Obok każdego z nich napisz: 

 W sakramencie EUCHARYSTII gest wyciągniętych dłoni kapłana oznacza przywołanie Ducha Świętego 

 W sakramencie POKUTY gest wyciągniętych dłoni kapłana oznacza przekazanie Bożego przebaczenia 

 Nad WODĄ gest wyciągniętych dłoni kapłana oznacza jej błogosławieństwo 

 W sakramencie CHRZTU gest wyciągniętych dłoni kapłana oznacza prośbę o oddalenie od dziecka mocy szatana, 

uwolnienie od grzechu pierworodnego i uczynienie go dzieckiem Bożym. 
 

Na szary tle napisz słowa piosenki: 

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ (4razy) 

NIECH WIARA ZAGOŚCI 

NADZIEJA ZAGOŚCI 

NIECH MIŁOŚĆ ZAGOŚCI W NAS. 
 

Na stronie 105 obok „zielonego obrazka” napisz: 

Jak potężna, naturalna moc przyrody pobudza po zimie nowe życie, tak przyjmowanie sakramentów świętych ożywia        

i umacnia wiarę w zbawczą moc Ducha Świętego. W tradycji ludowej ta moc została nazwana „ZIELONYMI ŚWIĄTKAMI”,  

a zielone gałązki, którymi dekorujemy nasze domy o tym nam przypominają. 
 

Zadanie domowe 

Chociaż święto „zielone świątki” wywodzi się z pogańskich rytuałów powitania wiosny, Kościół zapożyczył tę 

obrzędowość ukazując przez nią ZBAWCZĄ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO, który pobudza – we współpracy z nami - naszą 

wiarę. 


