RELIGIA KL.I (27 października) – 2 tematy
Temat: Psalmy przewodnikiem po mojej modlitwie.
Zapoznaj się z tekstami, które znajdują się w podręczniku na s.34-35.
Następnie przeczytaj uważnie poniższe fragmenty psalmów, a potem
zapisz, jaka jest treść modlitwy w danym psalmie i jakie są
przeżywane uczucia.
Psalm 119,33-40
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym przestrzegał ich aż do końca.
Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,
a zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
bo mam w nich upodobanie.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
a nie do zysku!
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą;
na Twojej drodze udziel mi życia!
Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,
daną bojącym się Ciebie.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży,
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
Oto pożądam Twoich postanowień,
według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem!
Treść modlitwy:
Przeżywane emocje, uczucia:
Psalm 138
Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca,
będę Ci śpiewał w obecności bogów.
Oddam pokłon w stronę Twego świętego przybytku.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę.
Kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś
siłę mej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
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gdy posłyszą słowa ust Twoich.
i będą opiewać drogi Pańskie, bo chwała Pańska jest
wielka.
Tak, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, na wieki trwa
Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!
Treść modlitwy:
Przeżywane emocje, uczucia:

Psalm 51,1-6a.11-15.19
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój mam zawsze przed sobą.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach (…).
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza,
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony;
Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Treść modlitwy:
Przeżywane emocje, uczucia:
Różnorodne formy modlitwy Psalmów nabierają kształtu w liturgii w
Świątyni, a zarazem w sercu człowieka. Niezależnie od tego, czy chodzi o hymn
pochwalny, czy o modlitwę w ucisku lub o dziękczynienie, o błaganie osobiste
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czy wspólnotowe, Psalmy są zwierciadłem wielkich dzieł Bożych w historii
Jego ludu oraz sytuacji ludzkich przeżywanych przez Psalmistę. Psalm może
odzwierciedlać jakieś wydarzenie z przeszłości, odznacza się jednak taką
prostotą, że jego słowami rzeczywiście mogą modlić się ludzie każdego stanu i
wszystkich czasów.
Zachęcam Cię do modlitwy psalmami!

Temat: Każdy ma swojego patrona w niebie.
Podręcznik s.116-117
Niebo to stan, w którym święci żyją w chwale Boga i cieszą się
szczęściem wiecznym. Jeśli prosimy świętych o pomoc, oni wstawiają się
za nami u Boga. W ten sposób wspomagają nas w drodze do nieba.
Następuje wymiana darów duchowych między ludźmi żyjącymi na
ziemi, a tymi, którzy już dostąpili chwały nieba. Nazywamy to świętych
obcowaniem lub komunią świętych.
Wyobraź sobie, że Twoim zadaniem jest przygotować ucztę w niebie z
okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Pomyśl:
⦁ Co przygotowałbyś na powitanie świętych?
⦁ Jaki mógłby być wystrój nieba?
⦁ Których świętych byś zaprosił?
⦁ Kto będzie tam najważniejszy?
A teraz spójrz na obraz, który znajduje się w podręczniku na s.116 i
odpowiedz:
⦁ Co z Twojej propozycji łączy się z treścią obrazu?
⦁ Co przedstawia najjaśniejszy element obrazu?
⦁ Co jest źródłem światła?
Podsumowanie: obraz przedstawia zmartwychwstałego Jezusa w
otoczeniu świętych. Jego chwała jaśnieje na wszystkich, którzy Go
adorują.
W części „Słucham Boga" zapoznaj się z fragmentem księgi Apokalipsy,
który opisuje ucztę, jaką Bóg przygotował w niebie dla świętych. To
tekst, który zawiera wiele symboli i porównań. Zastanów się:
⦁ Co zobaczą święci podczas spotkania z Bogiem?
⦁ Jakie symbole związane ze światłem przytacza św. Jan?
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⦁ Co może oznaczać, że w niebie źródłem światła będzie Pan Bóg?
Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w części „Rozważam”.
Uzupełnij wiadomości czytając pozostałe teksty z podręcznika.
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