
Klasa 6     Temat: Modlimy się. 

 

Cel: uświadomienie, że to dialog człowieka z Bogiem i rozwijanie oraz troska o więź z Bogiem. 

Proszę na początku pomodlić się dowolną modlitwą o zdrowie dla siebie, rodziny i każdego 

człowieka. 

   

                                                           1.       

                          2.       

                                                           3.            

                                            4.         

                                          5.     

 6.        

           

                                             8.         

1. Imię Matki Jezusa 

2. Imię to nosił Piotr, zanim spotkał Jezusa 

3. Zanim spotkała Jezusa była martwa, Jezus ją wskrzesił 

4. Matka Jana Chrzciciela, spotkała Jezusa jeszcze przed jego narodzeniem. 

5. Imię zwierzchnika synagogi, który prosił Jezusa o wskrzeszenie córki 

6. Została uzdrowiona, gdy dotknęła płaszcza Jezusa 

7. Dwunastu wybranych, spotykali Jezusa codziennie, gdy nauczał 

8. Pierwsi spotkali Jezusa w betlejemskim żłobku 

 

HASŁO:  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
 



CO TO JEST MODLITWA? 

Modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem. By rozmowa była dobra, obie strony muszą słuchać siebie 

nawzajem. Dlatego też, jeżeli chcemy się naprawdę modlić, ważne jest, abyśmy mieli świadomośc 

bliskości Boga i tego, że On też do nas mówi. Kiedy z Nim rozmawiamy, powinniśmy być otwarci 

wobec Niego i szczerzy. 

J 3,1-5 

Nikodem  

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.  Ten 

przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako 

nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był 

z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 

ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do 

Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do 

łona swej matki i narodzić się?»  Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, 

jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. 

 

Nikodem był człowiekiem poszukującym prawdy. Miał wątpliwości, dlatego przyszedł do 

Jezusa, by je sobie wyjaśnić. Nocne debaty były praktykowane przez żydowskich nauczycieli. 

Podczas rozmowy okazało się, że nie mógł pojąć, czym jest „powtórne narodzenie”. Jezus 

wyjaśnił, że „jeśli ktoś nie narodził się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa 

Bożego”. Powtórne narodzenie to narodzenie dla królestwa Bożego, które jest tam, gdzie jest 

dobro. 

Każdy z nas narodził się z wody i z Ducha na Chrzcie Świętym. Łaska chrztu Świętego 

pomaga nam być dobrymi, ale musimy ją rozwijać. Gdy się modlimy, jest w nas 

królestwo Boże i budujemy to królestwo wokół siebie. 

Mamy wiele form modlitwy: 

- adoracja, 

- prośba, 

- wstawiennictwo, 

-dziękczynienie, 

- uwielbienie. 

Modlimy się w różnych sytuacjach mając świadomość , że Bóg jest obecny przy nas. 

Przebywanie w jego bliskości, powierzanie Mu swoich kłopotów, trosk mówiąc to co jest Mu 

znane. Prośba, podziękowanie czy modlitwa za kogoś to jest potrzebne w różnych momentach 

naszego życia. 

Zastanów się ( nie odpowiadaj pisemnie): 

- jak wygląda twoja modlitwa? 

- jak często się modlisz? 

- co przeszkadza ci w modlitwie? 

- jak organizujesz sobie czas i miejsce na modlitwę? 

- jaką formę modlitwy najczęściej wykorzystujesz? 

 

ZADANIE DOMOWE 

1. Zapoznaj się z tematem w zeszycie ćwiczeń , strona 76-77 – odpowiedz na zadane 

pytanie na stronie 77: Wyjaśnij, dlaczego modlitwa uznawana jest za czyn pokutny? 

2. W zeszycie do religii: napisz temat i wykonaj to zadania:  

a)Narysuj komiks przedstawiający Jezusa rozmawiającego z Nikodemem. 

b) rozwiąż krzyżówkę z hasłem. 

3. dla chętnych zabawa: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=209ec7dbff47 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=209ec7dbff47

