
4 Kl             RELIGIA      

01.04. 2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       01.04.20 r. 
Temat: Nie tak szybko! – Popielcowy przystanek 
 
Podręcznik str. 94-95 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat! 
 
Notatka do zeszytu 
Wielki Post zawsze rozpoczyna się w Środę Popielcową. Trwa 
on 40 dni na pamiątkę pobytu Pana Jezusa na pustyni. Każdy 
chrześcijanin jest wezwany do praktykowanie trzech 
uczynków:  

1. Modlitwa- Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale 
2. Post – wstrzemięźliwość od przyjemności Np.: od 

cukierków, od gier, do internetu, od telefonu, 
3. Jałmużna – podzielenie się z potrzebującymi tym co 

mam: rzeczy, umiejętności, pieniądze, uśmiech, dobre 
słowo 

W czasie Wielkiego Postu mamy jak najlepiej przygotować się 
do spowiedzi wielkanocnej. Nawracać się to znaczy odrzucać 
zło, grzech a wybierać zawsze dobro. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str 82 -83 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń przysłać  
do 6 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 

4 Kl             RELIGIA      

 02.04. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       02.04.20r. 
Temat: Pustynia Judzka – walka z pokusami 
 
Podręcznik str. 96-97 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 
 
Zapis do zeszytu: 
 Pan Jezus był kuszony na pustyni przez szatana trzema 
pokusami:  

1. Pokusa: „Przemiana kamienia w chleb”. Oznacza ona, 
pokusę wygodnego i egoistycznego życia. Nie 
napracować się a dużo zarobić. Nie uczyć się a mieć 
dobre oceny. 

2. Pokusa: „Skoczyć w dół z narożnika świątyni”. Oznacza 
ona, pokusę pychy i próżnej sławy, która szybko 
przeminie. 

3. Pokusa; ”Oddanie pokłonu szatanowi”. Oznacza pokusę 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 84-85 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń przysłać  
do 6 kwietnia 2020  
na adres: 
 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 
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złudnego bogactwa i władzy nad ludźmi by ich 
wyzyskiwać. 

Pokusa to wszelka skłnność do tego, by popełnić zło, które 
szatan fałszywie przedstawia jako miłe, fajne i korzystne. 
Gdy przychodzi pokusa do zła, trzeba ją odrazu oddawać Panu 
Jezusowi, by On nas bronił przed grzechem.  
 

 


