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Którym        , są im odpuszczone,  
a którym      , są    zatrzymane. 
 (J 20,23)

Pojednani w sakramencie pokuty

1. Uzupełnij brakujące wyrazy pięciu warunków dobrej spowiedzi.

1. ____________________ sumienia .

2. _________ za _____________ .

3. Mocne _________________ __________________ .

4. ___________________ __________________ .

5. Zadośćuczynienie ______ ________ i ________________.

2. Znajdź i wykreśl zdania fałszywe.

 W sakramencie pokuty i pojednania Pan Jezus przez kapłana odpuszcza nam grzechy.

 Sakrament pokuty ustanowił św. Piotr – następca Pana Jezusa.

 W sakramencie pokuty wyznajemy przede wszystkim grzechy lekkie.

 Sakrament pokuty i pojednania zanurza nas w miłosierdziu Bożym i uzdrawia nas z grzechu.

 Sakrament pokuty wystarczy przyjąć raz w życiu.

 Sakramentu pokuty udziela ksiądz.

 W sakramencie pokuty Bóg obdarza nas swoją łaską i przywraca nam życie Boże.

Katecheza 35

3. Uzupełnij cytat.
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Pojednani w sakramencie pokuty 4. Pomyśl o sakramencie pokuty i pojednania. Wypełnij formularz.

Jak powinniśmy  
przygotowywać się do spowiedzi?

Kiedy nie spowiadamy się tak, 
jak powinniśmy?

Jak powinniśmy się spowiadać?

Co trzeba zrobić, aby  
spowiadać się dobrze?

5. Jakie są widzialne znaki i jakie są niewidzialne łaski sakramentu pokuty  
     i pojednania?
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Umocnieni w sakramencie
namaszczenia chorych

1. Komu i dlaczego potrzebny jest sakrament namaszczenia chorych?  
    Korzystając z podręcznika, uzupełnij tekst.

Sakrament namaszczenia chorych to ____________________,
w którym _______________ _________________

otrzymuje szczególne ________________ – 

ulgę w _______________, a niekiedy ________________ ________.

2. Uporządkuj sylaby, aby dowiedzieć się, co daje choremu sakrament namaszczenia.

Katecheza 36
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5. Uzupełnij cytat:

Na      ręce     będą, i ci        zdrowie. 
 (Mk 16,18c)

Choruje ktoś wśród was?        Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,  

by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem

i Pan go podźwignie,

a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

3. W poniższym tekście (Jk 5,14-15), dotyczącym sakramentu namaszczenia chorych  
    kolorem niebieskim zaznacz fragment, który mówi o sytuacji człowieka, kolorem  
     czerwonym – fragment który, mówi o tym, co powinien zrobić człowiek, kolorem  
      żółtym zaznacz, co robi kapłan, a kolorem zielonym – jakie jest działanie Boga.

4. Jakie są widzialne znaki i jakie są niewidzialne łaski sakramentu namaszczenia  
   chorych?
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Wybrani w sakramencie  
kapłaństwa

Katecheza 37

1. Wypisz skojarzenia z pojęciem „kapłan”.

2. Podpisz prawidłowo stopnie sakramentu święceń według kolejności ich  
    przyjmowania.

1.
2.

3.

… To    na moją     .
 (Łk 22,19c)

3. Uzupełnij cytat.
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5. Jakie są widzialne znaki i jakie są niewidzialne łaski sakramentu kapłaństwa?

4. Na czym polega posługa kapłana? Odpowiednio podpisz ilustracje.

chrzci, spowiada, sprawuje Eucharystię, modli się,  
głosi słowo Boże, katechizuje, służy ludziom, błogosławi małżeństwa
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Zjednoczeni w sakramencie  
małżeństwa

1. Z tekstu przysięgi małżeńskiej wypisz cztery zobowiązania jakie ślubują sobie  
   narzeczeni.

Katecheza 38

2. Każda liczba zaszyfrowanego hasła jest iloczynem dwóch cyfr z tabelki, które   
    wskażą ci odpowiednią literę. Odczytaj hasło i zapamiętaj.
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3. Do czego powołani są małżonkowie chrześcijańscy?
    Dowiesz się tego z lustrzanego odbicia.

...      ojca swego i matkę swoją i łączy się ze 
swą      tak ściśle, że stają się                         .
 (Rdz 2,24)

5. Uzupełnij cytat.

4. Jakie są widzialne znaki i jakie są niewidzialne łaski sakramentu małżeństwa?
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I. Ile jest sakramentów świętych?

 5   6   7   8

II. Które sakramenty możesz przyjąć tylko raz w życiu?

 chrzest    małżeństwo                kapłaństwo                bierzmowanie

III. Które z wymienionych sakramentów nazywamy sakramentami wtajemniczenia

              Eucharystia              kapłaństwo          bierzmowanie    chrzest

IV. Oceń, co jest prawdą, a co fałszem. Wpisz P lub F.

 chrzest można przyjąć tylko raz w życiu

 chrzest jest konieczny do zbawienia

 chrztu może udzielić tylko kapłan

 chrzest wyciska na duszy niezatarte znamię

V. Nazwa „bierzmowanie” pochodzi od słowa „bierzmo”, czyli:

VI. Zaznacz dary Ducha Świętego

 radość  rada         pokój           męstwo        pobożność  rozum

VII. Słowo „Eucharystia” z języka greckiego oznacza:

 zgromadzenie     dziękczynienie       zwołanie   zebranie

Wdzięczni 
za sakramenty

1. Rozwiąż test, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.

Katecheza 39

oleju powstałego  
z oliwy i żywicy
balsamicznej

nakrycia głowy
noszonego przez
biskupa

belki podtrzymującej
strop kościoła  
lub domu
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IX. Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem:

 wtajemniczenia      służącym dobru wspólnoty    uzdrowienia

X. Wpisz trzy inne nazwy sakramentu pokuty i pojednania:

XI. Sakrament namaszczenia chorych przyjmuje się aby:

           wyzdrowieć z choroby            otrzymać łaskę umocnienia w chorobie       spokojnie umrzeć

XII. Sakrament kapłaństwa ustanowił Pan Jezus wraz z sakramentem:

 pokuty i pojednania   małżeństwa          Eucharystii

XIII. Kto może przyjąć sakrament kapłaństwa? Dopisz brakujące wyrazy:

 Święcenia może przyjąć każdy _____________ mężczyzna

 stanu _______________, katolik, który ukończył _______________

 filozoficzno-teologiczne i cieszy się ____________________ opinią.

XIV. Kto udziela sakramentu małżeństwa?

 diakon  kapłan  małżonkowie - kobieta i mężczyzna

XV. Które z cech opisują sakrament małżeństwa?

 jedno  święte  nierozerwalne powszechne

VIII. Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w:

 Wielką Środę            Wielki Piątek           Wielki Czwartek            Wielką Niedzielę

     czystego    , albowiem oni    

     będą.            (Mt 5,8)

2. Uzupełnij cytat.
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Jeden drugiego            noście i tak                      prawo 
Chrystusowe. A zatem, dopóki mamy czas,           dobrze   , 
a zwłaszcza naszym     w    .
 (Ga 6,2.10)

We wspólnocie łatwiej

1. Rozwiąż rebusy i krótko scharakteryzuj każdą wspólnotę.
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2. Uzupełnij cytat.
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3. Wypisz cechy wspólnoty Kościoła, a następnie wyjaśnij poniżej, jak możesz 
    je realizować i rozwijać.
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Kościół parafialny

1. Rozwiąż łamigłówkę i wyjaśnij pojęcia „parafia” i „diecezja”.

Katecheza 41

2. Odpowiednio dopisz, kto zarządza Kościołem:

Kościół powszechny - _________________________________________
Prowincja kościelna - ________________________________________ 
Diecezja - _________________________________________________
Dekanat - _________________________________________________
Parafia - ___________________________________________________
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…dopełnijcie mojej    przez to, że będziecie mieli te same  
   : tę samą     i     ducha, pragnąc 
tylko   , a niczego nie pragnąc dla      
współzawodnictwa ani dla     chwały, lecz w     
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od   . Niech   
ma na oku nie tylko swoje     sprawy, ale też i          !   

(Flp 2,2-4)

4. Uzupełnij cytat.

3. Użyj alfabetu Braille’a do wyjaśnienia czym jest parafia.
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Po co są przykazania kościelne?

1. Rozwiąż krzyżówkę, odpowiednio wpisując wyrażenia dotyczące 
tematu katechezy.

2. Ułóż notatkę, wykorzystując poniższe wyrazy:

kościelne, drogowskazami, przypominają, przykazania, bliźnich, nam, 
dla, obowiązkach, siebie, katolików, są, Kościoła, dodatkowymi

Katecheza 42
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Ponieważ    jestem Pan,    wasz –     się!
    świętymi, ponieważ Ja jestem    !  
           (Kpł 11,44)

3. Uzupełnij cytat.

4. Jakich przykazań przestrzegają katolicy? Wypisz je i ułóż według hierarchii 
   ważności.
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Pięć drogowskazów Kościoła

1. Uzupełnij treść przykazań kościelnych.

2. Trzy święta nakazane mają odniesienie w Ewangelii. Odszukaj teksty,  
napisz ich nazwy.

Łk 2,1-7

Mt 2,1-2.7-11 

Mt 26,26-28

Katecheza 43
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  , nie miłujmy    i    , ale czynem  
i    .                  (1 J 3,18)

3. Uzupełnij cytat.

4. Wykonaj polecenie nr 3 ze strony 121 w podręczniku.



92

Czym się karmię?

1. Ułóż rozsypankę wyrazową.

2. Jak rozumiesz przysłowie: „Kto z kim przestaje, takim się staje”? Dopisz poniżej  
   owoce złego oraz dobrego postępowania.

Kto z kim przestaje, takim się staje

ZŁO                                                                      DOBRO

Katecheza 44
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Ten, co   się boi, będzie tak     a kto trzyma się  
  , posiądzie   .    go chlebem   
 i napoi go wodą    .       
           (Syr 15,1.3)

3. Uzupełnij cytat.

4. Wpisz pięć adresow internetowych portali katolickich.
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1. Na podstawie fragmentu J 18,37-38 uzupełnij rozmowę Jezusa z Piłatem.

2. Co to jest Urząd Nauczycielski Kościoła? Odnajdź odpowiedź w rysunku.

Katecheza 45 Kościół pomaga w zrozumieniu  
i przeżywaniu prawdy
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Jeżeli będziecie    w nauce    , będziecie     
            moimi     i poznacie    ,  
a     was wyzwoli.

(J 8,31b-32)

3. Uzupełnij cytat.

4. Skąd wiemy, że to, czego naucza Kościół, jest prawdą? Z pomocą nauczyciela  
    i podręcznika wykreśl imiona i określenia pięciu Ojców Kościoła. A potem  
    pionowo  odczytasz rozwiązanie.

(J 14,26)


