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41
Pan Jezus uczy nas słuchać. 

Przypowieść o siewcy

Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i za-
chowują je. (Łk 11, 28)

Pan Jezus chciał, aby wszyscy ludzie słuchali Jego słów. Dlatego pew-
nego razu opowiedział przypowieść o siewcy. Siewca rzucał ziarno w zie-
mię. Jedno padło na drogę, ale przyleciały ptaki i je wydziobały, drugie 
padło na skałę, nie mogło tam jednak zapuścić korzeni. Kolejne ziarno 
wpadło między ciernie, które go zagłuszyły i nie pozwoliły wzrosnąć.  
Jeszcze inne ziarno padło na żyzną ziemię, wykiełkowało i wydało plon.

Ziarno to słowo Boże, siewcą jest sam Pan Jezus, a różnorodne gleby 
to ludzie, którzy przyjmują słowo Boże bądź je odrzucają.
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Przyporządkuj odpowiednie podpisy do podanych obrazków.
Zadanie

41
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Uzupełnij brakujące słowa, korzystając z wyrazów w ramkach.

Jedni są tymi przy drodze: gdy siane jest słowo, a oni usłyszą, 

zaraz szybko przychodzi ………….........………… i …………...……………  

to …………………………….. w nich słowo. 

ZABIERA,    ZASIANE,     SZATAN

Inni przyjmują siew na gruncie skalistym: oni, gdy usłyszą słowo, 

od razu z radością przyjmują je, nie mają jednak ……………....……….; 

kiedy przychodzą ……..............….….…………i ……………............…..., 

szybko się załamują. 

TRUDNOŚCI,    KORZENIA,    PRZEŚLADOWANIE

Inni przyjmują  siew między osty: ci usłyszeli słowo, ale 

……….......................………… i pragnienia innych rzeczy 

…………....…....………… słowo; i siew w nich zostaje bez plonu. 

ZAGŁUSZAJĄ,    BOGACTWA

A przyjmującymi siew na ziemię dobrą są ci, którzy słyszą  

słowo, …….……………. je i ……………........……….……   ………………………….: 

trzydziestokrotny, sześdziesięciokrotny i stokrotny.

WYDAJĄ OWOC,      UZNAJĄ 

Zadanie

41



IV
Jezus – Syn Boży 

jest naszym Zbawicielem



IV
Jezus – Syn Boży 

jest naszym Zbawicielem
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Wielki Post pomaga nam otworzyć serce 
na miłość Boga i bliźniego

42

Idź precz, szatanie, tylko Panu, Bogu swemu, bedziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (Mt  4, 10)

Właśnie rozpoczął się czas 40-dniowego Wielkiego Postu. Jest to 
czas naszego umartwiania się ze względu za Pana Jezusa, który także 
przez 40 dni pościł na pustyni. W tym czasie aż trzy razy przychodził 
do Niego szatan, aby Go kusić. Diabeł próbował różnych sztuczek, 
ale Jezus nie uległ jego namowom.

Dlatego my w Wielkim Poście staramy się naśladować Jezusa, 
który pokonał szatana i nie dał się namówić na zło. Tak jak Pan Jezus 
mówimy mu: „Idź precz, szatanie”.
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42

Z postacią znajdującą się w środku połącz strzałkami te czyn-
ności, które pomogą ci w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu, 
następnie pokoloruj te obrazki. W wolnym miejscu dorysuj, co 
jeszcze może ci pomóc w wielkopostnym przygotowaniu na 
spotkanie z Panem Jezusem.

Zadanie

Ile dni trwa Wielki Post?
Wielki Post trwa 40 dni.

Co pomaga nam właściwie przeżyć Wielki Post?
We właściwym przeżyciu Wielkiego Postu pomaga nam: 
pokuta, jałmużna, post i modlitwa.

Pytanie
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Wpisz w kratki pierwszą literę nazw przedmiotów i odczytaj, 
a dowiesz się, co pomoże ci właściwie przeżyć Wielki Post.

Zadanie

42
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43
Jezus nas uczy, jak służyć innym

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: 
„Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” (J 13, 6)

Rozpoczęła się wieczerza. W pewnym momencie Pan Jezus wstał, 
wziął miskę, nalał wody, podszedł do apostołów, uklęknął przed nimi 
i zaczął umywać im nogi. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten powie-
dział: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Pan Jezus odrzekł: „Jeśli 
cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Piotr nie rozumiał, 
co znaczą słowa Jezusa, ale wiedział, iż Pan Jezus daje im przykład, jak 
powinni służyć ludziom.
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Zadanie

Dlaczego Pan Jezus umył uczniom nogi?
Pan Jezus umył uczniom nogi, aby im pokazać, że przyszedł, 
aby im służyć.

Pytanie

Wklej brakujące części, a następnie pokoloruj szaty Pana Jezusa 
na czerwono, a szaty Świętego Piotra na niebiesko.

43
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Uzupełnij zdanie, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów. 
Pomogą ci słowa w tabelce.

Narysuj, w jaki sposób ty możesz służyć swoim bliźnim.

czynili,  uczyniłem,  przykład,  nawzajem,  wy

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to 

i wyście powinni sobie ………..……..............…….umywać 

nogi. Dałem wam bowiem ………................……, abyście 

i …....…. tak………......……, jak Ja wam……............…………...

Zadanie

Zadanie

43
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Pan Jezus przyjmuje wolę Ojca

44

I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, 
żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. (Mk 14, 35)

Pan Jezus po Ostatniej Wieczerzy, w czasie której pożegnał się ze 
swymi uczniami, był bardzo smutny i bał się. Zbliżał się czas Jego strasz-
nej męki i śmierci. Wyszedł więc z Wieczernika i udał się do Ogrodu 
Oliwnego na modlitwę. Panu Jezusowi towarzyszyli Piotr, Jan i Jakub. 
Jezus prosił ich, aby zostali i modlili się razem z Nim, lecz oni zasnęli. 
„Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich; wszakże nie moja wola, 
lecz Twoja niech się stanie” – tak Jezus zwracał się do Boga. 

Pan Jezus dodaje nam odwagi. Uczy nas, że trzeba się zgodzić 
z wolą Boga Ojca, trzeba modlić się tak, jak On.
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44

Wykreśl słowa z tabelki, odczytaj i zapisz hasło.

Hasło:

................................................   ............    ........................................

Zadanie

Gdzie Pan Jezus modlił się przed swoją męką?
Przed swoją męką Pan Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym.

Którzy apostołowie towarzyszyli Panu Jezusowi w Ogrodzie  
Oliwnym?

Panu Jezusowi towarzyszyli: Piotr, Jan, Jakub.

Pytanie

M D O M O D M Ę K A

L I T W O G R Ó D A

W I E C Z E R N I K

W K I E L I C H O G

B Ó L R J A K U B Ó

P I O T R J J E R O

Z O L I M A C U

Jerozolima, ból, dom, Piotr, 
ogród, Jakub, wieczernik, męka, kielich
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Zadanie

Zadanie

Uzupełnij zdania. 

Pokoloruj literki i zapamiętaj.

Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. 
Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg człowiek.

Ref. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. 
Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

Wziął ze sobą ………………………...........….,   Jakuba 

i ………………………….. .

Zostańcie tu i …………………..…… …….…… razem ze Mną. 

Ojcze, jeśli chcesz, ……….....….……. ode Mnie ten kielich. 

Piosenka

44
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45
Pan Jezus oddaje za nas swoje życie

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świa-
ta – pójdźmy z pokłonem.  (Obrzędy Triduum Paschalnego)

Wielki Piątek to dzień śmierci Pana Jezusa, dlatego też jest dniem 
największej żałoby. W tym dniu obowiązuje post ścisły, nie odprawia 
się Mszy św., w kościołach nie używa się dzwonów, milkną organy. 
W tym dniu gromadzimy się wokół Krzyża Pana Jezusa, aby adoro-
wać Jego rany i adorować Boga, który posłał swojego Syna, aby nas 
zbawił. 
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W jaki sposób Pan Jezus odkupił ludzi?
Pan Jezus odkupił ludzi przez swoją mękę i śmierć na krzyżu.

Pytanie

Zadanie
Wklej stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa.

Piosenka
Rysuję krzyż kropelką krwi,
z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi,
do nieba drzwi, 
dla mnie otwarte są. 

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy,
za serdeczne krople krwi,
Jezu dziękuję Ci. Za otwarte 
nieba drzwi dróżką, którą 
szedłeś Ty. Jezu dziękuję Ci. 

45
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46
Zstąpił do piekieł. 

Wielka Sobota

Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.
(Obrzędy Triduumm Paschalnego)

Wielka Sobota to w kościele czas czuwania i oczekiwania na naj-
ważniejsze wydarzenie w historii zbawienia: na zmartwychwstanie 
Pana Jezusa. To czuwanie nazywamy Wigilią Paschalną. Liturgia Wi-
gilii Paschalnej sprawowana jest w noc z Wielkiej Soboty na Wielką 
Niedzielę, czyli Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezusa. W Wielką 
Sobotę wspominamy także nasze wyzwolenie od grzechu, czyli nasz 
chrzest św., dlatego w czasie Liturgii wszyscy zebrani odnawiają 
swoje przyrzeczenia chrzcielne.
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Zadanie

Zadanie

Uzupełnij zdanie poniżej, wykorzystując określenia w ramkach.

Pokoloruj i odczytaj napis.

……………………………………………………………………………… to 

……………………………………………………………………………………

noc w  …………………………………………………………………………,

ponieważ wtedy Pan Jezus zmartwychwstał i dokonało się 

…………………………………………………………………………………

46

nasze zbawienie

historii zbawienia

Wigilia Paschalna

największa i najważniejsza
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Narysuj na paschale odpowiednie oznaczenia i napisz, co one 
oznaczają.

................................

................................

................................

Zadanie

46
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Zmartwychwstały Pan Jezus 
towarzyszy uczniom w drodze do Emaus

47

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił bło-
gosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. (Łk 24, 30–31)

Uczniowie idący do Emaus w czasie  swojej podróży spotkali Zmar-
twychwstałego Pana Jezusa, jednak Go nie rozpoznali. Dopiero póź-
niej, przy wspólnym posiłku, dał się im poznać.

My również spotykamy Pana Jezusa „łamiącego chleb” podczas 
każdej Mszy Świętej. Pan Jezus przychodzi, by się z nami spotkać. 
Tak jak do uczniów idących do Emaus, Pan Jezus mówi do nas i karmi 
nas swoim Ciałem.  Msza Święta to najlepsze miejsce do spotkania  
i rozpoznania Pana Jezusa.
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47
Pod obrazkami wklej prawidłowe nazwy dni, w których miało 
miejsce przedstawione wydarzenie.

Zadanie
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Zadanie

Zadanie

Wstaw słowa z ramki w odpowiednie miejsce, a potem głośno 
przeczytaj tekst.

chleb, oczy, serce, rozmawiał

Pokoloruj ramki tych wyrazów, które wiążą się ze Zmartwych-
wstałym Panem Jezusem.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął …………………………………., 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 

………………………….. im się otworzyły, lecz On zniknął im z oczu. 

I mówili nawzajem do siebie. Czy ……………………….. w nas nie 

pałało, kiedy ……………………………. z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?

47

PIERWSZY 
DZIEŃ WIOSNY

PUSTY
GRÓB

WIELKA
NIEDZIELA

WIELKI
CUD

EMAUS

BAJKA

Piosenka
Jak rozpoznać mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam.
Pomóż mi, bym Go odnalazł i już nie był sam.
W kościele, w kościele, mój Chrystus jest. 
W kościele, w kościele, On czeka Cię.
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48
Jezus Zmartwychwstały 

przekazuje władzę Piotrowi

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej skale zbuduję Ko-
ściół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego. (Mt 16, 18)

Pan Jezus obiecał Piotrowi, że otrzyma najwyższą władzę w Ko-
ściele. Obietnicę tę spełnił po zmartwychwstaniu, kiedy ukazał się 
Apostołom nad jeziorem Genezaret i powiedział Piotrowi: „PAŚ 
OWCE MOJE, PAŚ BARANKI MOJE”.

Tymi słowami uczynił św. Piotra swoim zastępcą na ziemi. Św. Piotr 
był biskupem w Rzymie, dlatego każdy biskup Rzymu jest następcą 
św. Piotra. Nazywamy go Ojcem Świętym albo papieżem.
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Kogo Pan Jezus uczynił swoim zastępcą na ziemi?
Pan Jezus uczynił swoim zastępcą na ziemi Świętego Piotra, 
któremu dał najwyższą władzę w Kościele.

Kto jest następcą Świętego Piotra?
Następcą Świętego Piotra jest biskup Rzymu, którego nazy-
wamy Ojcem Świętym lub papieżem.

Pytanie

Zadanie
Rozszyfruj zapis, a dowiesz się, o co Pan Jezus zapytał Piotra.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

48
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Wpisz słowa, które Pan Jezus skierował do św. Piotra, przeka-
zując mu władzę w Kościele. (wykonaj działania matematyczne, 
wyrazy wpisz zgodnie z otrzymanymi wynikami od najmniejsze-
go do największego)

Święty Piotr został widzialnym zastępcą Pana Jezusa. A kto dziś 
jest widzialnym następcą Świętego Piotra?

Zadanie

Zadanie

48

 

 

 

 

 

 

4 x 2 = ..................

Paś

1 x 1 = ..................

Paś

10 - 6 = ..................

owce

3 + 2 = ..................

moje
2 x 5 = ..................

baranki

10 + 5 = ..................

moje
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Pan Jezus wraca do Ojca

49

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba.
 (Mk 16, 19)

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, wte-
dy też powiedział do Apostołów: „Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. W czterdziestym dniu po zmartwychwstaniu Jezus wraz 
z uczniami udał się na Górę Oliwną. Tam się z nimi pożegnał i wrócił 
do swojego Ojca do nieba. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem 
i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. 
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49
O co Pan Jezus prosił Apostołów przed swoim Wniebowstąpie-
niem? (uzupełnij brakujące wyrazy)

Rozwiąż krzyżówkę, następnie oznaczone literki wpisz w od-
powiednie kratki, a dowiesz się, kto dziś głosi Ewangelię Pana 
Jezusa na całym świecie.

 Miejscowość, w której Apostołowie poznali Jezusa po łamaniu 
chleba.

Imię pierwszego Papieża.

 Miejsce, gdzie Pan Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę z Apo-
stołami.

Nazwa rzeki, w której Pan Jezus przyjął chrzest.

……….......……….. na cały świat i ………......………. 

wszystkie narody, udzielając im  ……...........….. 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

Zadanie

Zadanie

31
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Zadanie

Jak uczeń klasy II może nauczać o Panu Jezusie i głosić Ewangelię? 

49

Narysuj, jak możesz głosić Ewangelię już 
„teraz”.

Narysuj, jak będziesz mógł głosić Ewan-
gelię, gdy będziesz dorosły.

Narysuj, jak możesz pomagać misjonarzom, by oni mogli skuteczniej 
głosić Ewangelię.

V
Bogu odpowiadam wiarą 



V
Bogu odpowiadam wiarą 
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Pan Jezus pozostawia 
nam sakramenty

50

Sakramenty to dary łaski od Boga.  (św. Jan Paweł II)

Sakrament to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa 
daje nam łaskę Bożą. W każdym sakramencie następuje spotkanie 
człowieka z Panem Jezusem. Pan Jezus ustanowił siedem następują-
cych sakramentów świętych: 1) chrzest, 2) bierzmowanie, 3) Eucha-
rystia, 4) pokuta, 5) namaszczenie chorych, 6) kapłaństwo, 7) mał-
żeństwo. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo można przyjąć tylko 
jeden raz w życiu, gdyż wyciskają na duszy niezatarty znak. Władzę 
sprawowania sakramentów Kościół otrzymał od Pana Jezusa.

1

4

7
6

3

5

2
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50

Wpisz literki w odpowiednie kratki.

Uzupełnij zdanie.

W każdym sakramencie spotyka się                          

………………..………………………  z   ………………………………

E     K     M     R     T     S     N     A    A 

Zadanie

Zadanie

Co to są sakramenty?
Sakramenty to znaki łaski ustanowione przez Chrystusa. 

Ile mamy sakramentów?
Mamy siedem sakramentów świętych.

Pytanie

7 25819463

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOGIEM CZŁOWIEK
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Zadanie

Wklej prawidłową nazwę. Zakreśl sakramenty, które możemy 
przyjąć tylko jeden raz w życiu.

50
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51
Pan Jezus posyła nam 

Ducha Świętego

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. (J 14, 26)

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, na zebranych w Wie-
czerniku Apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Pismo Święte tak 
opisuje to wydarzenie: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiąt-
nicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle 
dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki 
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dz 2, 1–4)
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Kim jest Duch Święty? 
Duch Święty to trzecia osoba boska, która pochodzi od Ojca 
i Syna.

Pytanie

Zadanie
Uzupełnij zdanie, wpisując poszczególne sylaby w płomyki. 

Duch Święty każdego chrześcijanina:

SZA,  CNIA,  U,  PO,  ŚWIĘ,  MA,  U,  CIE,  CA 

PO SZA

ŚWIĘ

CNIA

51
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Pokoloruj literki modlitwy do Ducha Świętego.

Pokoloruj witraż przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego.

Zadanie

Zadanie

Duchu Święty, przyjdź. /x2 
Niech wiara zagości, 
nadzieja zagości, 
niech miłość zagości w nas.

Piosenka

51
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Żyjemy we wspólnocie Kościoła

52

Jesteście w tej wielkiej wspólnocie Ludu Bożego, która 
na całym świecie tworzy jeden Kościół, jeden Chrystusowy 
Kościół. (św. Jan Paweł II) 

Wszyscy ludzie, których łączy wspólna wiara i wspólny chrzest, 
tworzą jeden Kościół Chrystusowy. Pierwsze wspólnoty Kościoła 
powstały po Pięćdziesiątnicy, a więc po zesłaniu Ducha Świętego. 
Od tego dnia Kościół ukazuje się jako wspólnota uczniów Jezusa. 
Każdy z nas przez chrzest do tej wspólnoty został włączony i ma 
w niej wyznaczone zadanie. To od każdego z nas zależy, jak wspól-
nota Kościoła będzie się rozwijać.

Pokoloruj obrazek.
Zadanie
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52
Rozwiąż działania matematyczne, a następnie wpisz literki od 
największego wyniku do najmniejszego.

Kiedy słowo „kościół” piszemy wielką, a kiedy małą literą?

kościół, 

gdy mówimy o …………………………………

…………………………………………………………

Kościół, 

gdy mówimy o …………………………………

…………………………………………………………

Zadanie

Zadanie

1+0=

Ł
3 x 3=

I

10+6=

O
2 x 2=

Ó
2 x 5=

C

25-5=

K
12+3=

Ś
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Zadanie

Zadanie

Uzupełnij definicję, wykorzystując słowa zamieszczone w ta-
belce.

Napisz, kiedy stałeś/łaś się dzieckiem Bożym i w jakim kościele 
miało to miejsce.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

wiarę, wspólnota, Bożymi, chrzest

Kościół to ………………………………………………. tych 

wszystkich, którzy przez ………………………… 

i …………………………………………….. stają się 

dziećmi…………………………………………... .

Piosenka
Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. 
Kościół żywy i prawdziwy – to jest serc wspólnota. 
Jedno serce, jedna dusza – to jest serc wspólnota.

52
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53
Męczeństwo Świętego Szczepana

Panie, nie poczytaj im tego grzechu!  (Dz 7, 60)

Św. Szczepan urodził się w Jerozolimie. Był pomocnikiem Aposto-
łów w głoszeniu Ewangelii oraz do posługi ubogim. Wskazywał, że 
Jezus jest Synem Bożym i zasiada po prawicy Ojca. Za głoszenie tej 
prawdy został skazany na śmierć przez ukamienowanie. Podczas ka-
mienowania Szczepan modlił się, by grzechy jego prześladowców zo-
stały im wybaczone. Jest pierwszym chrześcijańskim męczennikiem.
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Kim był św. Szczepan?
Święty Szczepan był pierwszym męczennikiem, który po-
niósł śmierć z miłości do Pana Jezusa.

Kto to jest męczennik?
Męczennik to człowiek, który cierpi i umiera z powodu wiary 
i miłości do Pana Jezusa.

Pytanie

Zadanie

Zadanie

Aby poznać imię jednego z uczniów Pana Jezusa, wpisz pierwsze 
litery wyrazów odgadniętych rzeczy.

Odczytaj i zapisz słowa św. Szczepana, które powiedział w czasie 
kamienowania. (są one w lustrzanym odbiciu)

.......................................................

.......................................................

......................................................

53

Panie
nie poczytaj im

tego grzechu
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54
Uwolnienie Świętego Piotra

Przepasz się i włóż sandały! – powiedział mu anioł. 
A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź 
za mną! (Dz 12, 8)

Piotr zakuty w łańcuchy spał między dwoma żołnierzami, a straż 
strzegła więzienia. W nocy zjawił się anioł, który obudził Piotra i roz-
kazał Mu, aby ubrał swe sandały, narzucił płaszcz i poszedł za nim. 
Piotr wykonał polecenie anioła i wyszedł z nim z więzienia. Piotr 
wiedział, że to Bóg posłał swego anioła i ocalił mu życie.  

Piotr wrócił do domu Marii, matki Jana, gdzie wielu ludzi zebrało 
się na modlitwie, prosząc Boga, by im pomógł i ocalił Piotra. 
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Zadanie

Zadanie

Wykonaj działania matematyczne, a następnie sylaby wpisz do 
tabelki. (od najmniejszego do największego wyniku)

Uporządkuj słowa prośby (od największego do najmniejszego 
wyrazu) papieża św. Jana Pawła II skierowaną do ludzi. 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

  

 

 

 

2 x 10

= ..............

NIE

8 – 3

= ..............

PRZE

20 – 10

= ..............

ŚLA

3 x 4

= ..............

DO

12 + 4

= ..............

WA

„Proszę,
abyściemodlili się

za mnie za życia mojego

i po śmierci”.

54
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..........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Wykreśl z diagramu słowa (wszystkie w poziomie): 
więzienie, żołnierze, to, kajdany, światło, Pas-
cha, Jan, Jakub, sandały, modlitwa, Bóg, Piotr. 
Odczytaj i zapisz hasło.

Zadanie

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą swoim, 
najwyższym pasterzem naszym papieżem FRANCISZKIEM 
i prowadź go w swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego,
aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, 
i z całą mocą to wypełniał. 

Modlitwa

T E R A Z P I O T R W I E M
N A K A J D A N Y P E W N O
Ż E W I Ę Z I E N I E P A N
P O S Ł A Ł J A N S W E G O
A N I O Ł A Ś W I A T Ł O I
W Y R W A Ł M O D L I T W A
J A K U B M N I E Z R Ę K I
H E R O D A S A N D A Ł Y I
Z Ż O Ł N I E R Z E T E G O
B Ó G W S Z Y S T K I E G O
C Z E G O O C Z E K I W A L
I P A S C H A Ż Y D Z I T O

54
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Nawrócenie św. Pawła

55

Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?  (Dz 9, 4)

Szaweł urodził się w Tarsie. Nie znał Pana Jezusa, ale wiele wiedział 
o Jego wyznawcach i ich nienawidził. Wybrał się do Damaszku, aby 
tam prześladować chrześcijan. Kiedy zbliżał się już do Damaszku, 
olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos: „Szawle, 
Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?” – zapytał 
Szaweł? „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Kiedy Szaweł 
podniósł się z ziemi, otworzył oczy, ale nic nie widział, stracił wzrok. 
W Damaszku Szaweł spotkał Ananiasza, odzyskał wzrok i stał się 
największym apostołem i misjonarzem. Nie nazywano go już Szaw-
łem, tylko Pawłem. Jego życie było niezwykłe. Odbył bardzo wiele 
podróży, wszędzie nauczając o Panu Jezusie. Kilka razy był w wię-
zieniu. Oddał swoje życie za Jezusa.
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55

Rozwiąż krzyżówkę i zapisz odczytane hasło:

Hasło: ..............................................................................................

  1. Dzień zmartwychwstania Jezusa
  2. Imię Matki Jezusa
  3. Stworzony przez Boga
  4. Na nim umarł Jezus
  5. Inaczej dom Boży
  6. Inna nazwa Mszy Świętej
  7. Pierwszy sakrament, który przyjmujemy
  8. Dobra Nowina o Jezusie
  9. Inaczej Pismo Św.
10. Czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Zadanie

Co to jest nawrócenie?
Nawrócenie to zmiana swojego życia i powrót na drogę 
prowadzącą do Boga.

Pytanie

1

2 A
3 Ś

4 K Ż

K Ł

6 H

7 T

8 E A

9 B

10 A

5
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Zadanie

Aby odnaleźć zaszyfrowane słowa, posłuż się podanym niżej 
kluczem.

Piosenka
Szaweł bardzo kochał Boga, kochał Go ze wszystkich sił.
Ale nie mógł w to uwierzyć, że Pan Jezus Bogiem był. 
Ref:  Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo.
 Dziś miłością walczy Paweł – ołejo.
 Aż pewnego razu Szaweł  w końcu też uwierzył w to.
 Kiedy w drodze do Damaszku, osobiście spotkał Go.

55
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L Ł M N O P R S Ś

Szaweł był 
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chrześcijan. Stał się 
∩ • µ ffl ↔ • Ʃ ⃝ ≤

kiedy Jezus ukazał mu się w postaci 
⌂ ∩ • § □ ҉ §

Jezus posłał Ananiasza, aby pomógł Szawłowi i aby wiedział, 
że został 

Ӂ © ∩ © ҉ § ɷ ⃝

na świadka Jezusa.


