
Praca dla uczniów z klasy I Technikum po podstawówce 

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie” 

 

Ćwiczenie 1: Na podstawie tekstu modlitwy Ojcze Nasz wykonaj polecenia.  

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 od złego. 

Modlitwa Pańska składa się z 7 próśb. Trzy z nich odnoszą się bezpośrednio do Boga, są 

wyrazem człowieka modlącego się o cześć i majestat należny Bogu. Pozostałe cztery 

dotyczą ludzkiej egzystencji. Na podstawie tekstu modlitwy wypisz i umieść w 

odpowiedniej kolumnie dane prośby.  

Prośby dotyczące sfery czci i majestatu Boga Prośby dotyczące ludzkiej egzystencji 

  

  

  

  

  

  

  

 

Uzupełnioną tabelę zamieszczamy w zeszycie ucznia, jako element notatki!  

 

Ćwiczenie 2: Na podstawie tekstu z Katechizmu Kościoła Katolickiego odpowiedz na 

pytania. 

KKK 2762 Po ukazaniu, że Psalmy są zasadniczym pokarmem modlitwy chrześcijańskiej i 

łączą się z prośbami modlitwy "Ojcze nasz", św. Augustyn kończy: Zbadajcie wszystkie 

modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie świętym, a nie wierzę, byście mogli znaleźć w nich 

coś, czego nie zawierałaby Modlitwa Pańska (Św. Augustyn) . KKK 2763 Modlitwa Pańska 

jest najdoskonalszą z modlitw... W niej prosimy nie tylko o to, czego możemy słusznie 

pragnąć, ale także w kolejności, w jakiej należy tego pragnąć.  



1. Jak św. Augustyn określa modlitwę Pańską? 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Czy według św. Augustyna kolejność przedstawianych próśb jest przypadkowa? 

Odpowiedz uzasadnij.  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Notatka do zapisania w zeszycie: 

Modlitwa Ojcze Nasz zwana jest inaczej Modlitwą Pańską. Zwiera ona streszczenie całej 

Ewangelii. Składa się z siedmiu próśb. Pierwsze trzy z nich odnoszą się bezpośrednio do 

Boga, są wyrazem człowieka modlącego się o cześć i majestat należny Bogu. Pozostałe cztery 

dotyczą ludzkiej egzystencji.W pierwszym wezwaniu: Ojcze nasz, któryś jest w niebie – 

wyznajemy wiarę że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi przez co możemy nazywać siebie 

Braćmi i Siostrami w wierze.  

Wykonane ćwiczenie, jak również zapisaną do zeszytu notatkę wraz z zadaniem 

domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: 

rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 27.03.2020 r. (Piątek)  

Życzę powodzenia!  
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