
 

01-07.04.2020r 

Religia klasa : 2D, 2G, 2F, 2L, 2 J, 2A            Dzień dobry, 

 Temat : Błogosławieni którzy cierpią 

1. Przeczytaj opowiadanie. 
 

„Pewnego razu diabeł chciał zaofiarować się św. Marcinowi 
jako jego oparcie i siła. Ukazał się więc w całej krasie królewskiego 
majestatu i przemówił w te słowa: 

Marcinie, dziękuję ci za twoją wierność. Chciałbym, abyś 
wiedział, że i ja jestem ci wierny i cieszysz się moją bliskością.  
Możesz na mnie liczyć! 
– Kto ty właściwie jesteś? – zapytał Marcin. 
– Jestem Jezus Chrystus – wykrztusił szatan. 
– Gdzie są w takim razie twoje rany? – odparł święty. 
– Przychodzę z chwały niebieskiej – tłumaczy diabeł – a tam 
nie ma przecież żadnych ran. 
– Chrystus bez ran nie jest dla mnie Chrystusem! Na Chrystusa, 
który nie ma znaków krzyża, nie mogę liczyć! – wyznał 
Święty Marcin” 
 
Odpowiedz na pytanie do zeszytu 
 
- Kim dla św. Marcina jest Jezus? 
Pomogą Ci teksty poniższe Pisma Świętego. 
„W Jego ranach jest nasze zdrowie” – powie prorok Izajasz 
(Iz 53, 5), a św. Paweł: „Znać tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”. 
 

2. Przeczytaj fragment Ewangelii Mateusza 5,3-12 
 

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] 
wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 
na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie."            
Mt 5,3-12 

 
Odpowiedz na pytanie 
 
- O jakich ludziach mówi Jezus? 



 
Jezus nie powiedział, że będzie łatwo, ale powiedział, że będzie warto! Nie pozostawia 
nas samych, mówi: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie." Mt 11,28-30 
 

3.Zapraszam do odsłuchania  

Klip: 180 sekund – błogosławieni którzy cierpią prześladowania  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xifUNpn1R0o  
 
 
4. Zapisz notatkę do zeszytu pod dzisiejszy temat. 

 
Człowiek podróżuje przez swoje życie zmierzając na spotkanie z Bogiem. Mimo, 
że ciało umiera, dusza wciąż żyje. Bóg nie zostawia nas samych ale pomaga dając 
drogowskazy: dekalog i błogosławieństwa oraz wspiera nas swoją łaską poprzez 
sakramenty święte. 

 
 Pozdrawiam Katarzyna Śmiałek 

https://www.youtube.com/watch?v=xifUNpn1R0o

