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POZDARWIAM  

SERDECZNIE 

WSZYSTKIE  

KLASY 8!!! 

ŻYCZĘ WAM  

ZDROWIA,  

CIERPLIWOŚCI DO 

SWYCH BLISKICH 

I ZAPAŁU  

DO ZDALNEJ NAUKI!!! 

:D :D :D 

2  

Temat: 

Kościół woła o zmiłowanie  

- SUPLIKACJE 

[przewidywany czas 
pracy – OK. 10 min] 

Cel lekcji 
• Poznaję różne formy modlitwy 

• Podejmuję różne formy modlitwy 

Na co będę  

zwracał uwagę 

• Znajomość i rozumienie 

słowa SUPLIKACJE 
 

Notatka  

do zeszytu: 

 

[oczywiście  

pod przepisanym 

tematem] 

1. Suplikacje to śpiewy o charakterze pokutnym i błagalnym, które podejmuje 

się w okresie klęsk żywiołowych , nieszczęść narodowych, wojen. Zawierają 

one  gorącą  prośbę, skargę, błaganie (łac. Supplicatio) skierowane do Pana 

Boga , aby ujął się za nami w chwili nieszczęścia. 

2. Tekst suplikacji: 
Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny -Zmiłuj się nad nami… 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny - Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodzianej śmierci - Zachowaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy - Wysłuchaj nas Panie! 
 

Co zrobić? • przepisz do zeszyt temat i notatkę (żółte tło) 

• posłuchaj, jak się śpiewa suplikacje: 

https://www.youtube.com/watch?v=tB9PPKqyAmU  

• spróbuj się pomodlić tymi słowami (ze względu na nieszczęście epidemii) – albo 

mówiąc, albo słuchając i włączając się w śpiew z powyższego linku  

• nie trzeba mi nic odsyłać tym razem – ale przepiszcie, proszę i posłuchajcie  
 

Na kiedy? 

NIE OTRZYMAŁEM JESZCZE WSZYSTKICH REFLEKSJI PO FILMIE (SIC!) 

UZUPEŁNIĆ! 

Czekam na refleksje na specjalnie dla Was (xD) założonego maila:  

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl 
 

EXTRA 

(dodatek) 

 

• Ruszyliśmy z transmisjami z kościoła św. Kazimierza. Zatem: 

• W najbliższy piątek Droga Krzyżowa o godz. 19.00 (link do naszego  

kanału na stronie parafii, bądź kanał do znalezienia na YT) 

• W następną niedzielę transmisja Mszy o godz. 10.30 

• Będzie jeszcze plan celebracji Triduum Paschalnego – podam za tydzień 

• Jest już kolejny odcinek serialu o Jonaszu :D 

https://www.youtube.com/watch?v=QuJtUsIegzA  
(poprzednie linki na stronie, skąd wziąłeś/wzięłaś ten pik xD) 

https://www.youtube.com/watch?v=tB9PPKqyAmU
mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=QuJtUsIegzA
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Temat: 

Najważniejsze dni chrześcijan  

– Triduum Paschalne  

[przewidywany czas pracy  
– 2 x 15 min] 

Cel lekcji 
• Utrwalenie przebiegu ostatnich 

chwil życia Chrystusa  

Na co będę  

zwracał uwagę 

• Znajomość obrzędów  

Triduum Paschalnego 

To, co związane z tym tematem rozkładam na dwie części (czyli w przyszłym  

tygodniu nie dostaniecie ode mnie żadnej wiadomości (obym ja dostał od Was): 
• I CZĘŚĆ – przepisanie notatki (wraz z tematem – żółte pola) i zapoznanie się z tematem  w pod-

ręczniku (nr 45, str. 128-131) 

• II CZĘŚĆ – odpowiedź na pytanie zawarte w tabelki CO ZROBIĆ?  

Notatka  

do zeszytu: 

 

[oczywiście  

pod przepisanym 

tematem] 

1. Triduum Paschalne trwa od wieczora w Wielki Czwartek do wieczora Niedzieli 

Zmartwychwstania. 

2. Obrzędy Triduum Paschalnego: 

a. Wielki Czwartek: 

• Msza Wieczerzy Pańskiej (ustanowienie Eucharystii, obmywanie 

nóg, procesja do ołtarza adoracji) 

b. Wielki Piątek (nie sprawuje się Mszy świętej) 

• Modlitwa w ciszy przy ołtarzu adoracji  

• Droga Krzyżowa 

• Liturgia Męki Pańskiej (leżenie krzyżem, teksty o Męce Pańskiej, 

adoracja krzyża, procesja do Bożego Grobu, modlitwa w ciszy) 

c. Wielka Sobota (nie sprawuje się Mszy świętej) 

• Modlitwa w ciszy przy Grobie Pańskim (święcenie pokarmów  

nie należy do istoty wielkiej soboty) 

d. WIELKA NOC  

• WIGILIA PASCHALNA (Msza po zmroku; poświęcenie ognia, 

rozbudowana liturgia słowa (nawet 9 czytań), radosne  

ALLELUJA, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 

• REZUREKCJA (procesja ogłaszająca światu zmartwychwstanie) 
 

Co zrobić? 

• Przepisać notatkę  

• Zapoznać się z tym, co zawarte w podręczniku w tym temacie. 

• Zadanie z Kart Pracy (tak – istnieją takie :D) do zapisania w zeszycie pod  

notatką: 

Czas Triduum Paschalnego kierują nasze spojrzenie na Krzyż. Wyjaśnij, jak 

rozumiesz wypowiedzi Świętych Róży z Limy i Cyryla Jerozolimskiego. 
 

„Nie ma żadnej innej drabiny prowadzącej do nieba niż krzyż.” [św. Róża z Limy] 

„Bóg rozkłada na krzyży swoje ręce, by objąć nimi najdalsze krańce wszechświata.” 

[św. Cyryl Jerozolimski] 
 

Na kiedy? 
Proszę wysłać mi odpowiedź (zdjęcie zeszytu) na powyższe pytanie do wtorku 

7 kwietnia do godziny 20.00 na adres mailowy 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl 
 

EXTRA 

(dodatek) 

Zbliżą się Triduum Paschalne i Wielkanoc, które będziemy przeżywać  

zupełnie inaczej… Zaplanujcie sobie czas na modlitwę, śledzenie transmisji  

i wszystko, co pomoże Wam ten czas uczynić szczególnym i świętym.  
 

sssss

mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl


 



 





 


