Konspekt lekcji
Temat: Jezus rozmodlony Syn Boży.
Oprac. Urszula Sroka
Cele: - ukazanie Jezusa- Syna Bożego jako wzoru modlitwy chrześcijańskiej.
- mobilizowanie uczniów do modlitwy na wzór modlitwy Jezusa Chrystusa
- ukazanie wartości modlitwy w życiu chrześcijanina
- pokazanie różnych form i rodzajów modlitwy w naszym życiu.
1. Modlitwa na rozpoczęcie.
2. Wprowadzenie
Na dzisiejszym spotkaniu będziemy przybliżać temat modlitwy (rozmowa kierowana)
- co to jest modlitwa?
- kiedy się modlimy?
- jakie znamy modlitwy?
-w jakim celu się modlimy?
-kto jest wzorem naszej modlitwy?
3. Skoro Jezus jest wzorem naszej modlitwy to zobaczmy jak wyglądała modlitwa Jezusa?
( uczniowie otrzymują do wypełnienia tabelę i oglądamy prezentację „Modlitwa Jezusa”zał.1
i prezentacja na stronie CEK)

Kiedy Jezus
się modlił?
Mk 1,35
……………..
Łk 6,12
……………
Mt 26,39
……………
Łk 18,1
…………..

Gdzie Jezus
się modlił ?
(miejsca)
Mk 1,35
…………….
Mk 6,46
…………….
Łk 4,16-18
…………….
Mt 26,39
………….
Łk 2,46-47
…………..

Jakich rad
udzielił Jezus
do modlitwy?
Mt 6,5
…………….
Mt 6,6
…………..
Mt 6,7
……………

W jakich sprawach
modlił się Jezus?
Łk 10,21
………………………

Jakiej modlitwy
nauczył nas
Jezus?
Mt 6,8-13
………………..

J 17, 21
………………………
Mt 26,39
…………………
Łk 23, 34
……………………….

Podsumowanie i odczytanie tabeli.
Dziękując Bogu za Jezusa Chrystusa i Jego naukę zaśpiewajmy Modlitwę Pańską.
Ojcze nasz- śpiew (plansza strona CEK)
3. O modlitwie możemy powiedzieć, że są różne.

a) Ze względu na cel, treść możemy wyróżnić następujące formy: Ćwiczenie ze strony
CEK
b)Ze względu na miejsce, podmiot, sposób modlitwy, możemy wyróżnić następujące
rodzaje: ćwiczenie ze strony CEK
4. Na temat modlitwy i jej znaczenia powstały różne dzieła. Wiele osób napisało też
modlitwy, was też zachęcam do napisania modlitwy własnymi słowami, jako zadanie
do domu.
Teraz otrzymacie zakodowaną myśl o modlitwie. Wasze zadanie to napisać tę myśl
zakodowaną w zeszycie i wyjaśnić ją.
Odczytanie myśli i wyjaśnień uczniów.
( praca z kodami QR, materiał na stronie CEK)
5. Podsumowanie i zakończenie
6. śpiew Barka….( muzyka strona CEK)
Zał. 1.
Kiedy Jezus
się modlił?
Mk 1,35
……………..
Łk 6,12
……………
Mt 26,39
……………
Łk 18,1
…………..

Gdzie Jezus
się modlił ?
(miejsca)
Mk 1,35
…………….
Mk 6,46
…………….
Łk 4,16-18
…………….
Mt 26,39
………….
Łk 2,46-47
…………..

Jakich rad
udzielił Jezus
do modlitwy?
Mt 6,5
…………….
Mt 6,6
…………..
Mt 6,7
……………

W jakich sprawach
modlił się Jezus?
Łk 10,21
………………………

Jakiej modlitwy
nauczył nas
Jezus?
Mt 6,8-13
………………..

J 17, 21
………………………
Mt 26,39
…………………
Łk 23, 34
……………………….

Zał .2 .
1. „ Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy” (Soren Kierkegaard)
2. „ Koncentracja jest niezbędna dla modlitwy tak, jak knot do lampy oliwnej” ( Filokalia)
3. „Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do
Boga” ( Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
4. „ Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie
powróci niewysłuchana” (św. Bernard)

5. „Zacznij się modlić! I powtarzaj potem modlitwy jak najczęściej! Bóg reszty dopełnioświeci ci nowym życiem i ożywi”. Bogdan Jański
6. „Niesłusznie jest myśleć, że nie ma modlitwy, jeśli się nie ma czasu i możliwości na
odosobnienia” ( św. Teresa z Avila)
7. „ Miej czas, aby pomyśleć- to źródło mocy. Miej czas na modlitwę- to największa siła na
ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy”. ( Matka Teresa z Kalkuty)
8. „Wiara jest źródłem modlitwy. Jeżeli źródło wiary wyschnie, nie może płynąć potok
modlitwy” (św. Augustyn)
9. „Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla
niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa”
( św. Jan Chryzostom)
10. „Choć serca są stworzone do modlitwy, jest ona prawdziwą sztuką” ( św. Jan Paweł II)
11. „ Modlitwa, intymny dialog z Tym, który wzywa was do bycia Jego wiernymi uczniami,
musi być na pierwszym miejscu.” ( św. Jan Paweł II)
12. „Modlitwa połączona z ofiarą stanowi najpotężniejszą siłę w historii ludzkości” (św. Jan
Paweł II)
13. „Modlitwa nie jest ucieczką od codziennych obowiązków, lecz zachętą do podejmowania
i wypełniania wszystkich swoich odpowiedzialnych zadań” ( św. Jan Paweł II)
14. „Z modlitwą nie jest tak, jak z użyciem czarodziejskiej różdżki. Modlitwa wymaga
zaangażowania, stałości i determinacji” (Papież Franciszek)
15. „Modlitwa czyni cuda, ale trzeba wierzyć” (papież Franciszek)

16. „Bez codziennej modlitwy nasza praca staje się pusta” ( Papież Benedykt XVI)
17. „Kto się nie modli, otrzymuje mało łask. Modlitwa usposabia rozum i wolę, aby żyć
blisko Boga” (Józef Pelczar)
18. „Bez życia modlitwy sakramenty mają ograniczoną skuteczność w duszy człowieka”.( Jacques
Philippe)
19. „Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego”. (KKK 2701)

20. „Modlitwa jest największym dobrem, jest intymną wspólnotą z Bogiem, musi pochodzić z
serca, musi zakwitać codziennie w dzień i w nocy.” ( św. Jan Chryzostom)

21. „ Bez modlitwy Twoja wiara i miłość umrą” (św. Jan Paweł II)
22. „Kto wyrzeka się modlitwy ten rezygnuje z siebie” ( Reinhold Schneider)
23. „Jeśli ktoś zaniedbuje modlitwę to jest to pierwszy krok do niewiary” ( autor nieznany)
24. „Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego” (Papież Paweł VI)

25. „Niejednego nauczono odmawiać pacierze, ale niewielu nauczono się modlić” ( Wincenty
Lutosławski)
26. „Kiedy trudno się modlić najważniejszą rzeczą jest nie przestać się modlić, nie
rezygnować z wysiłku” (św. Jan Paweł II)
27. „Modlitwa oczyszcza z tego wszystkiego co oddziela od Boga i od ludzi” (św. Jan Paweł
II)
28. „Modlitwa uczy Bożych metod działania” (św. Jan Paweł II)

