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61. Jak okazać im miłość? – Dzień Matki i Dzień Ojca

1. Do świąt umieszczonych na kartkach kalendarza dopisz daty.

D Z I E ŃD Z I E Ń

M AT K IM AT K I

……………………………

……………………………

D Z I E ŃD Z I E Ń

O J C AO J C A

……………………………

……………………………

2. Uzupełnij fragment Pisma Świętego zamieszczony w podręczniku, zmieniając 
słowa mówiące o rodzicach na „mama” i „tata” w odpowiedniej formie. 

„Z całego  …………………  czcij swego  ………………………,

a  ……………………  ………………………  i nie zapominaj!

…………………………,  ……………………  ……  …………………  cię zrodzili,

cóż im  ……………  za to, co  ……………  i  …………  tobie  …………?” (Syr 7,27-28)

3. Pan Bóg obdarza łaskami tych, którzy szanują swoich rodziców. Odczytaj 
te łaski z rozsypanki, kierując się kształtem fi gur.

BOŻE OBIETNICE:

1. ……………………………………

     ……………………………………

2. ……………………………………

    ……………………………………

3. ……………………………………

    ……………………………………

4. ……………………………………

    ……………………………………

5. ……………………………………

grzechów 2. gromadzenie

modlitwa 1. odpuszczenie

skarbów 3. radość życie

5. długie 4. wysłuchana
dzieci

w niebie ze swoich
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4. Napisz, czego dobrego uczysz się od rodziców.

Od taty uczę się  ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Od mamy uczę się  …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za rodziców i poprosisz o Boże 
błogosławieństwo dla nich.

Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, ponieważ 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Panie Boże, proszę Cię, abyś błogosławił moim rodzicom 

w …………………………………………………………

……………………………………………………………

Panie Boże, naucz mnie …………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Sprawdź swoją wiedzę

Tych, którzy szanują swoich rodziców:

a) ludzie doceniają,

b) Bóg obdarza łaskami,

c) pokazuje się w telewizji.

Modlę się za moich rodziców
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