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Religia klasa IV-V tydzieo10 

Temat: Więzienna cela – moc modlitwy. 

 

Podczas gdy Piotr przebywał w więzieniu za dawanie świadectwa o Chrystusie, Kościół modlił się za 

niego, wstawiał się za nim przed Bogiem, aby został uwolniony. Piotr odważnie głosił Chrystusa i 

mimo wielu prześladowao nie wyrzekł się Go. Dla swojego Mistrza był gotowy oddad życie. W 

Kościele wszyscy mamy się o siebie nawzajem troszczyd. Jesteśmy powołani do tego, aby każdego, a 

zwłaszcza potrzebujących, otoczyd naszą modlitwą. 

Zapamiętaj „Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie za innych. Wstawiennictwo winno także 

rozszerzyd się na nieprzyjaciół” (Kompendium KKK 554). 

W tym także czasie król Herod zaczął prześladowad niektórych członków Kościoła. Uwięził nadto 

Piotra. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy 

każdy. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, 

po której Herod miał go wydad, Piotr, skuty podwójnym łaocuchem, spał między dwoma żołnierzami, 

a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Paoski i światłośd zajaśniała w celi. 

Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: „Wstao szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły 

kajdany. „Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzud 

płaszcz i chodź za mną!” Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest 

rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej 

bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę 

i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: „Teraz wiem na 

pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda”. 

Po zapoznaniu się z tekstem wykonaj polecenia w zeszycie dwiczeo.  

(w tym tygodniu nie przysyłamy prac, poświęcamy ten czas naszym rodzicom) 😊 

 


