
17. Błogosławieństwa ewangeliczne 
 

 

Zadanie – Wpisz w czterolistną koniczynę osoby, rzeczy, wydarzenia i sytuacje, które współcześni ludzie 

uważają za źródło szczęścia 

Dla nas, chrześcijan, rzeczy 

materialne są ważne, ponieważ są 

potrzebne do życia, ale prawdziwego 

szczęścia szukamy gdzie indziej. 

Jezus Chrystus wiele razy zachęcał 

swoich uczniów do przemiany, do 

takiego stylu życia, który przyniesie 

szczęście. Jego propozycja 

wybrzmiała najbardziej w 

błogosławieństwach(„błogosławiony” 

znaczy szczęśliwy). Na dzisiejszej 

katechezie przyjrzymy się im bliżej, 

ale najpierw przypomnijmy sobie ich brzmienie i znaczenie. 

 

 

Zadanie – Wpisz do tabeli jedno błogosławieństwo i napisz, jak 

można je realizować w życiu. 

Błogosławieństwo 

ewangeliczne 
Realizacja w życiu 

  

Imię i nazwisko 

 

Zadanie: 

https://learningapps.org/watch?v=pji

hi8mj520 

 

Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was 

z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,1-12). 

Zadanie: 

 
https://view.genial.

ly/5ea209c5d40758

0db9ef94cb/game-

ewangeliczne-

blogoslawienstwa 
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Roman Brandstaetter, Tamta 

wiosna... 

Panie, 

Przed wielu, wielu laty 

Spotkałem Cię na drodze do 

Jeruzalem. 

Była wczesna wiosna. 

Kwitły drzewa migdałowe. 

Pamiętam tę chwilę, gdy 

podszedłszy do Ciebie, 

Spytałem, co mam czynić, 

Aby być doskonałym 

Odparłeś, że powinienem sprzedać 

Całą moją majętność,  

Pieniądze rozdać ubogim 

I iść za Tobą. 

Ogarnął mnie smutek. 

Stchórzyłem. 

Powróciłem do domu. 

A teraz jestem już starcem. 

Mam liczną rodzinę, 

Mój majątek pomnożył się w dwójnasób, 

Ludzie uważają mnie za szczęśliwego, 

Ja jednak czuję w sobie dotkliwą pustkę, 

Niedosyt i beznadziejność, 

Które nawet moim najbliższym 

Ujawnić się boję. 

Na pewno by mnie wyśmiali. 

Minęły lata, 

A ja wciąż zapomnieć nie mogę 

Tamtej wiosny, 

Mojego pytania 

I kwitnących drzew migdałowych. 

 

 

 

Modlitwa 

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 

niech cię obdarzy swą łaską. 

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje 

i niech cię obdarzy pokojem. 

(Lb 6, 24–26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródła grafik:  

https://pixabay.com/pl/vectors/koniczyna-czterolistna-koniczyna-297753/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Bloch-SermonOnTheMount.jpg 

Zapamiętaj! 

Błogosławieństwa ewangeliczne są drogowskazami na 

drodze do prawdziwego szczęścia, ale uczą przede 

wszystkim o ostatecznym celu ludzkiego życia – 

zjednoczeniu z Bogiem i wiecznym szczęściu w niebie. 

Każdy chrześcijanin powinien je dobrze znać i żyć nimi na 

co dzień. 

3. Czego uczy nas ten wiersz?

2. Dlaczego żałuje podjętej wówczas decyzji?

1. Jakie wydarzenie wspomina w wierszu autor?

https://www.youtube.com/embed/9Dij14x0AyY?feature=oembed

