
WITAM UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ 

( 25-29.05.2020r.) 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Temat:  Liturgia słowa – dialog Boga z Kościołem 

 

 Dziś omówimy drugą część Mszy Świętej, która polega na umiejętnym słuchaniu 

i odpowiadaniu. 

W każdą niedzielę i każde święto słuchamy Jego słów, które opowiadają o Jego 

cudownych dziełach i budzą w nas podziw, radość i odwagę do przezwyciężania 

trudności w codziennym życiu. Te Boże dzieła nie dotyczą tylko przeszłości, tego, 

co minęło, lecz są dziełami wciąż aktualnymi. Bóg mówi do nas podczas Mszy 

Świętej, gdy jest czytane Jego słowo. 

 

– Jak nazywa się część Mszy Świętej, w której słuchamy słowa Bożego? 

(liturgia słowa) 

 

Liturgia słowa obejmuje trzy czytania z Pisma Świętego, homilię, wyznanie 

wiary i modlitwę powszechną. 

 
LITUR GIA SŁOWA 
Czytanie I (Stary Testament) 
Psalm 
Czytanie II (Nowy Testament) 
Śpiew „Alleluja” 
Ewangelia 
Homilia 
Wyznanie wiary 
Modlitwa powszechna 

Wykonujemy zadania ze str.84-85 

 Wklej odpowiednie naklejki obok poszczególnych części liturgii słowa, w której słuchasz słów 

Bożych lub na nie odpowiadasz. 

UCHO-Słucham słowa Bożego 

USTA -Odpowiadam Bogu 



 

 

 Zaznacz, w których miejscach kreślimy małe krzyżyki przed rozpoczęciem słuchania Ewangelii. 

Po wyznaniu wiary modlimy się za wszystkich ludzi. Chcemy przecież, aby wszyscy 

byli szczęśliwi i odczuli miłość Boga. W modlitwie powszechnej prosimy Boga o 

pomoc. Modlimy się za Kościół Święty, za narody i rządzących, za tych, którzy 

cierpią, za tych, którzy już odeszli z tego świata, oraz za wspólnotę 

zgromadzoną na Mszy Świętej. Po każdej prośbie odpowiadamy słowami: „Wysłuchaj 

nas, Panie” (mogą być one również śpiewane). Modlitwa powszechna kończy 

liturgię słowa. 

 Narysuj lub wklej ilustrację przedstawiającą osoby, za które chcesz się modlić podczas 

modlitwy powszechnej. Zredaguj jedno z wezwań tej modlitwy. 

 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, konderak.a@ssp.palecznica.pl   

Z dzisiejszej lekcji Dzieciaki nie odsyłają żadnych zadań. 

 

                                                                                                                       Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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