
 

RELIGIA   

Klasa VIII – 14 maja 2020 

Zapisz w zeszycie  

Katecheza 

Temat: MODLITWA PAŃSKA JAKO PROGRAM DROGI CHRZEŚCIJANINA 
1. Odmów modlitwę: „Duchu Święty, który oświecasz”  

2. Przeczytaj test z katechizmu na str. 155-157 i przepisz do zeszystu zapamietaj 

3. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania 

Modlitwa „Ojcze nasz” została ułożona i przekazana apostołom przez Jezusa, dlatego nazywamy ją także 

Modlitwą Pańską. Tekst zapisany w Ewangelii wg św. Mateusza rożni się trochę od wersji zamieszczanej w 

katechizmach, ale treść jest taka sama. 
PISMO ŚWIĘTE: 

„Wy zatem tak się módlcie: 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 

niech się święci imię Twoje! 

Niech przyjdzie królestwo Twoje;  

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego”. (Mt 6,9-13) 

 

KATECHIZM: 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  

święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj 

nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy,  

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen”. 

 

Aby zrozumieć sens wielu wyrażeń tej modlitwy, należy pamiętać, że jej tłumaczenie na język polski powstało 

dawno temu. Język polski ewoluował, a tekst modlitwy pozostał niezmienny. Na przykład wyrażenie „nie wódź 

nas” oznacza „nie prowadź”, a w tłumaczeniu Ewangelii w Biblii Tysiąclecia zostało oddane jako: „nie dopuść, 

abyśmy ulegli”. 

 

– Jakie są różnice między tekstem „Ojcze nasz” z Ewangelii a tekstem katechizmowym? 

– Kiedy wspólnie odmawiamy „Ojca nasz”? 

– Kiedy odmawiamy ją indywidualnie? 

 

     

Zadania prześlij 14 maja do godziny 16:00 na adres: beatamarcinska1@wp.pl lub na      

Messengera. Wykonaj zdjęcie zeszytu i dołącz je do wiadomości ( notatka oraz odpowiedzi na pytania) 

 

4. Pamiętaj o nabożeństwie majowym. Postaraj się odmówić litania do Najświętszej Maryi Panny. 
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