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Katecheza 11 (49 w podręczniku) 
Temat: Modlitwa wyrazem wiary, nadziei i miłości. 
Cel: Kształtowanie właściwej postawy serca podczas modlitwy 
 
"Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to, co niemożliwe staje się możliwe, to co 
trudne staje się łatwe". Gdy ktoś bliski choruje, gdy spotyka go nieszczęście, współczujemy mu, 
staramy się mu pomóc, modlimy się za niego indywidualnie lub wspólnie.  
Kościół za czasów pierwszych chrześcijan był prześladowany. Apostołowie i inni chrześcijanie byli 
więzieni i skazywani na śmierd. Wszyscy wzajemnie umacniali się modlitwą. Także i za ś. Piotra modlili 
się inni chrześcijanie kiedy był wtrącony do więzienia za głoszenie prawdy o Panu Jezusie i właśnie ich 
(1) modlitwa wstawiennicza przyczyniła się do jego cudownego uwolnienia.  (porównaj z tekstem 
Dz 12, 1 - 19 z żółtego pola - str. 112 - 113). (2) Modlitwa wstawiennicza polega na proszeniu Pana 
Boga w czyjejś sprawie. 
 
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola 
(str. 113), NIE PRZESYŁAMY PRACY DO SPRAWDZENIA 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych: Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy, NIE PRZESYŁAMY PRACY DO 
SPRAWDZENIA. 
 
 
Katecheza 12 (50 w podręczniku) 
Temat: Bóg troszczy się o każdego człowieka - Opatrznośd Boża 
Cel: Kształtowanie postawy zaufania Bogu 
 
(1) Opatrznośd Boża to opieka Boga nad człowiekiem i całym światem. Bóg postawił przy każdym z 
nas anioła Stróża, niewidzialnego duchowego opiekuna. Anioł Stróż jest znakiem Bożej Opatrzności.  
(2) Bóg troszczy się o każdego człowieka ponieważ go kocha i zależy Mu na jego zbawieniu. W 
sposób szczególny (3) Boża opieka nad człowiekiem i światem przejawiła się w Narodzeniu Pana 
Jezusa, Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Każdy z nas jest uzdolniony przez Boga do 
czynienia dobra, szukania prawdy i kochania. Odpowiedzią człowieka na Bożą miłośd powinna byd 
ufnośd, wiernośd Bożym przykazaniom oraz modlitwa. 
 
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola 
(str. 115), NIE PRZESYŁAMY PRACY DO SPRAWDZENIA 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych: Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy NIE PRZESYŁAMY PRACY DO 
SPRAWDZENIA. 
 


