
4 Kl             RELIGIA      

15.04. 2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       15.04.20 r. 
Temat: Dziedziniec Piłata – przed Sądem(44) 
 
Podręcznik str. 102-103 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat! 
 
Notatka do zeszytu 
Arcykapłan- to najwyższy kapłan, inaczej też dostojnik 
żydowski, przełożony kapanów i lewitów. 
Sanhedryn- Wysoka Rada sądownicza, roztrzygała spory i 
konfliktu ludu. Składała się z 71 członków. 
Arcykapłani i uczeni w Piśmie nie uznali w Jezusie Syna Boże-
go. Dlatego robili wszystko aby, Go zgładzić. Pojmali Jezusa w 
Ogrodzie Oliwnym, a na drugi dzień w Wielki Piątek przywie-
dli Go do Piłata (on sprawował władzę) i wymusili na Piłacie, 
aby wydał wyrok śmierci na Pana Jezusa. Fałszywie oskarżono 
Jazusa, że:  

1. Odwidzi od płacenia podatków Cezarowi w Rzymie 
2. Podaje się za Masjasza – Króla  

Piłat pod naciskiem tłumu wydał niesprawiedliwy wyrok 
śmierci Pana Jezusa. 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str 90 -91 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 20 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 

4 Kl             RELIGIA      

 16.04. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       16.04.20r. 
Temat: Ulice Jerozolimy – ostatnia droga(45) 
 
Podręcznik str. 104-105 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 
Zapis do zeszytu: 
Za czasów Pana Jezusa karą za największe przestępstwa była 
śmierć na krzyżu. Dlatego włożono Jezusowi ciężki krzyż na 
plecy i miał go zanieść na Golgotę poza mury miasta Jerozoli-
my, by tam na nim umrzeć. Drogę, która pokonał Pan Jezus 
na Golgotę dzić nazywamy: Drogą Krzyżową. Składa się ona z 
14 stacji – przystanków. Te stacje są rozwieszone w każdym 
kościele, by wspominać jak Pan Jezus dokonał naszego zba-
wienia przez mękę, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 92-93 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 20 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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