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Temat: 

Misyjna działalność Kościoła  
(temat 27, podręcznik s 84-87) 

 

Cel lekcji Odkrywam misyjną działalność Kościoła i moją współodpowiedzialność za to dzieło  

 

WSTĘP 

Ostatnio przerabialiśmy lekcję o tym, by być świadkiem Jezusa.  

To nasze zadanie w tych miejscach, gdzie przebywamy.  

Ale wezwanie brzmiało: BĘDZIECIE ŚWIADKAMI AŻ PO KRAŃCE ZIEMI.  

Ten, kto wyjeżdża na krańce świata, by dawać świadectwo o Panu Bogu  

podejmuje dzieło Misji i staje się Misjonarzem 

 

PODRĘCZNIK 

Przeczytaj w podręczniku definicje wyrazów MISJE i MISJONARZ,  

które są umieszczone na stronie 85 na marginesie.  
 

Przeczytaj także tekst KAŻDY Z NAS MA UDZIAŁ W MISJI CHRYSTUSA  

ze strony 86. 

 

ODCZYTAJ  

WEZWANIE 

Każdy z nas może, ale i powinien być zaangażowany w dzieło misji. 

Jak wiesz z tekstu – nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. 

Naszym zaangażowaniem w misje jest przede wszystkim modlitwa za misjonarzy.  

[Nieraz też można (z pomocą Rodziców) wesprzeć misje finansowo.] 

 

ZADANIE 

W  

KARTACH 

PRACY 

Skoro naszym zaangażowaniem w dzieło misji jest modlitwa,  

warto to zrobić po swojemu. 

Wykonaj zadanie 2 ze strony 56 w kartach pracy.  

I pomódl się słowami tej modlitwy z bliskimi. 

W podręczniku na stronie 87 znajduje się przykładowa modlitwa, którą możesz się 

zainspirować (Twoja nie musi być taka długa. Wystarczy jedno sensowne zdanie) 

 

DLA CHĘTNYCH 

Chętni mogą także zrobić zadanie 1 ze strony 56 i przesłać gotowe zadania (zdjęcie 

kart pracy) do sprawdzenia i ocenienia (dodatkowa ocena) do 16 maja na adres: 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl 

 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 

 

mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 

Poznańska Piątka – piękno przyjaźni i heroizm czynów. 
(temat 46, podręcznik 146-149) 

 

Cel lekcji Poznaję historię pięciu chłopaków, którzy zostali błogosławionymi (prawie świętymi) 

 

WSTĘP 
Święci i błogosławieni są po to, by inspirować.  

Dziś chcę Wam przedstawić historię pięciu dwudziestolatków, których połączyła 

przyjaźń, wiara oraz śmierć w czasie wojny w bardzo młodym wieku. 

 

PODRĘCZNIK 
Przeczytaj tekst ze strony 148 w podręczniku (by choć trochę poznać historię 

piątki przyjaciół) 

 

POSŁUCHAJ  
Historia Poznańskiej Piątki zawarta w piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=pVeQqNIt-Yw  

 

INNE  

MATERIAŁY 

DLA CHĘTNYCH 

Jest wiele fajnych rzeczy, które opowiadają o tych Błogosławionych: 

• Film – za długi jak na naszą zdalną lekcję. Zachęcam do obejrzenia 

http://bosko.pl/wiara/Poznanska-Piatka-–-filmowy-dokument.html  

• Historia Piątki zapisana w biuletynie harcerskim 

http://www.polska1918-89.pl/pdf/poznanska-piatka---historia-wojenna,4029.pdf  

• Inne materiały zebrane w jednym miejscu 

http://bosko.pl/wiara/Piatka%E2%80%A8-do-nieba.html  
 

POMYŚL 

Po krótce poznałeś historię Poznańskiej Piątki – wspaniałych przyjaciół, zaangażowa-

nych w konspiracyjną działalność w czasie wojny, historię młodych ludzi, którzy nie 

bali się iść przez życie z Panem Bogiem. 

POMYŚL – jaka jaką cechę czy umiejętność chciałbyś/chciałabyś rozwinąć, aby upo-

dobnić się trochę do tych Błogosławionych? 
 

MODLITWA 

(odmów) 

O silną wiarę 

Błogosławieni Oratorianie, którzy nawet w najtrudniejszych warunkach  

nie straciliście wiary w Bożą Opatrzność, nauczcie mnie trwać radośnie  

w przyjaźni z Panem Jezusem, bym za waszym przykładem dostrzegał(a)  

w radościach i trudnościach mojego życia Boże prowadzenie. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVeQqNIt-Yw
http://bosko.pl/wiara/Poznanska-Piatka-–-filmowy-dokument.html
http://www.polska1918-89.pl/pdf/poznanska-piatka---historia-wojenna,4029.pdf
http://bosko.pl/wiara/Piatka%E2%80%A8-do-nieba.html




 


