
Klasa  6 

WIELKI POST( 2h) 

MODLITWA POST i JAŁMUŻNA 

Udzielamy jałmużny (zeszyt ćwiczeń str. 74-75) 

1. Przeczytaj: 

Mt 6,2-4 (tekst podany poniżej): 

Jałmużna  

 

2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy 

czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, 

powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz 

jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja 

jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie.  
 

a. Jak powinna wyglądać jałmużna każdego człowieka? 

b. W jaki sposób można pomóc drugiemu człowiekowi? 

 

2. dodatkowo teksty z poprzedniej lekcji: 
Modlitwa  

5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już 

swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl 

się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  

7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe 

wielomówstwo
 
będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, 

czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. 

Post  

16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 

pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty 

zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, 

ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 

3. Rozwiąż krzyżówkę – str. 74 

4. Uzupełnij tekst na str. 75- podaję poniżej 

 

a. Działalność charytatywna nazywana jałmużną ma charakter zewnętrzny(pomoc 

materialna) i wewnętrzny (np. pojednanie, przebaczenie i życzliwość). 

b. Jałmużna rozumiana jako naśladowanie Pana Boga może wyrażać się w „uczynkach 

miłosiernych co do duszy” i „uczynkach miłosiernych co do ciała”. 

c. Pan Jezus jałmużnę uznał za ważną dla życia religijnego i wynika z wewnętrznego 

nastawienia człowieka. 



5.Obejrzyj poniższy film ( skopiuj link i wklej po otwarciu Internetu): 

https://www.youtube.com/watch?v=_7t7aGBrzDY 

 

6.Proszę wykonać zadanie i przesłać w wiadomościach e – dziennika: 

Odpowiedz wyczerpująco, całymi zdaniami, na pytania : 

a. Jak wyglądała działalność Matki Teresy z Kalkuty? 

b. Z czego wynikała praca Matki Teresy z Kalkuty – opisz? 

7. Zadanie do końca kwietnia: 

W związku z sytuacją w kraju, pracą Matki Teresy z Kalkuty, okresem przeżywanym w 

kościele związanym z ostatnimi tematami katechez: 

a.  zastanów się jaką działalność charytatywną  można podjąć. WYKONAJ PLAKAT na 

ten temat (format A3, technika dowolna). 

https://www.youtube.com/watch?v=_7t7aGBrzDY

