
 

Przypominam, że z pracy będziecie rozliczani po powrocie do szkoły. Proszę pracować 
systematycznie. Ten  temat należy zrealizować 24.04.2020r. Prace pisane na dodatkowych kartkach 
podpisujemy i gromadzimy w koszulkach. 

          Bożena Dyr 

Temat: Jezus Kapłanem 

1. Proszę pomodlić się za wybranego przez siebie kapłana 

2.  Przypomnij sobie z ostatniej lekcij, kim jest Jezus, postaraj się nauczyć piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=Syp-zUVcTk4  

3. Na podstawie podręcznika s. 102 zapoznaj się z rolą kapłana w Starym Testamencie oraz 
porównaj z rolą wspóczesnego kapłana. 

4. Wykonaj zadanie 1 z Kart Pracy s.68 

Stuła (orarium) 

Orarium wzięło nazwę od łac. ors, oris - usta. Początkowo wzięła bowiem swoją formę od szarfy, 
którą ocierano usta. Stuła jest długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na końcach, uszytą z tej 
samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszę stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie z 
przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego 
boku i tam ją spina. Stuła wywodzi się z insygniów urzędników państwowych, noszoną przez nich 
w starożytności. Była oznaką ich urzędu i godności. W liturgii stuła również symbolizuje władzę i 
godność urzędu kapłańskiego. Symbolizuje ona takie godność chrześcijańską, szatę godową 
wszystkich powołanych do nieśmiertelnego królowania z Panem Bogiem w niebie. 

Modlitwa jaką odmawiano przy wkładaniu stuły, tak o tym mówi: "Zwróć mi, o Panie, stułę 
nieśmiertelności, która straciłem przez grzech pierwszych rodziców moich, a chociaż nie jestem 
godny zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej". 

5. Jeśli jesteś ciekawy i chcesz dowiedzieć się o znaczeniu innych szat liturgicznych 
zakładanych w czasie odprawiania Mszy Św. Wejdź na adres: 
http://fara.rawicza.pl/liturgia/wprowadzenie-do-liturgii/szaty-liturgiczne-i-
pontyfikalia.html?start=1  

6. Przeczytaj tekst Kapłaństwo Chrystusa -proroctwo i jego spełnienie oraz Arcykapłan na 
wieki ( z podręcznika s. 102-104) i odpowiedz na dodatkowej kartce na pytania 1 z 
podręcznika s.105 

7. Wykonaj zadanie 2 z Kart Pracy s. 68-69 

8.  Zapamiętaj tytuły Jezusa http://learningapps.org/watch?v=p9nxha2h315  

9. Przeczytaj tekst Mój udział w kapłaństwie 
Jezusa ( z podręcznika s.104) i odpowiedz na 
dodatkowej kartce na pytania 2 z podręcznika 
s.105 

10. Karta pracy dla kl. VD 

Zadanie 1 

 
Przyjrzyj się uważnie zdjęciu przedstawiającemu 
stułę zawieszoną na krzyżu. Wyjaśnij znaczenie tego 
obrazu. 
 



 

 

 

 

 

Zadanie 2 

Przeczytaj podane fragmentey Litanji do Chrystusa, Kapłana i Żertwy ( Ofiary). Dopisz 
własne wezwania litanijne. 

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, 
Jezu, Kapłanie wielki, 
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, 
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, 
Jezu, Kapłanie ............................... 
Jezu, Kapłanie ................................... 
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, 
Jezu, Kapłanie ....................................... 
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, 
Jezu, Kapłanie wierny, 
Jezu, Kapłanie ...................................... 
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, 
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, 
Jezu, Ofiaro święta, 
Jezu, Ofiaro niepokalana, 
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, 
Jezu, Ofiaro .......................... 
Jezu, Ofiaro ................................ 
Jezu, Ofiaro ................................ 
Jezu, Ofiaro pokoju, 
Jezu, Ofiaro przebłagania, 
Jezu, Ofiaro ............................ 
 

 

 

 

Przypominam, że z pracy będziecie rozliczani po powrocie do szkoły. Proszę pracować 
systematycznie. Ten  temat należy zrealizować 22.04.2020r. Prace pisane na 
dodatkowych kartkach podpisujemy i gromadzimy w koszulkach. 

          Bożena Dyr 

Temat: Zbawiciel Królem 

11. Proszę odmówić modlitwę  za pokój na świecie  

12.  Zapoznaj się z tekstami  Pisma Św. Wprowadzającymi w temat naszych zajęć z 
podręcznika s. 98-99 

13. Poznaj inne teksty ukazujące Jezusa Królem  
https://www.youtube.com/watch?v=dygnLiEegPg  



14. Na podstawie poznanych tekstów wykonaj polecenie 1 z Kart Pracy s. 67 

15. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 99 Królowanie Chrystusa i odpowiedz na 
dodatkowej kartce na pytania 2 i 3 z podręcznika s.100 

16. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 100 i wykonaj zadanie 2 z Kart Pracy s. 67 

17. Karta pracy dla kl. VD 

Zadanie 1 

Uzupełnij tekst: 

..........................................dał początek królestwu Bożemu na ziemi. Warunkiem udziału w 
tym królestwie jest ......................................... Króluje w nim sam .................. 
Podstawowym prawem Królestwo Bożego jest............................. Wzywa ono 
ludzi....................................................................... 

 Zadanie 2 

Wybierz jedno z zadań związanych z naszym królowaniem z Chrystusem i zapisz je 
poniżej. Następnie napisz, jak możemy  je realizować w codziennym życiu. 

 


