
4 Kl             RELIGIA      

22.04.2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       22.04.20 r. 
Temat: Golgota – cena zbawienia(46) 
 
Podręcznik str. 106-107 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat! 
 
Notatka do zeszytu 
Golgota w czasach Pana Jezusa to wzgórze, miejsce poza 
murami Jerozlimy, gdzie wykonywano wyroki śmierci na 
złoczyńcach. Nazywano je również miejscem czaszki.Pan 
Jezus nie był złoczyńcą, ale został tak potraktowany jak 
złoczyńca. Umarł na krzyży w Wielki Piątek o 15.00 godzinie,  
z miłości do nas, to my powinniśmy być na krzyżu a nie On. 
Jezus poszedł na śmierć za karę za nasze grzechy. Dziękuję Ci 
Jezu, że umarłeś za mnie na krzyżu. Chwała Tobie Panie! 
 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str 94 -95 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 26 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 

 

4 Kl             RELIGIA      

 23.04. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       23.04.20r. 
Temat: Grób Jezusa sobotnie czuwanie(47) 
 
Podręcznik str. 108-109 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 
Zapis do zeszytu: 
Pan Jezus cierpiał na krzyżu 3 godziny. Po śmierci - Józef z 
Arymatei poprosił Piłata o pozwolenie na pogrzeb Jezusa. 
Józef zdjął Ciało Jezusowe z krzyża, owinął je w płótno i złożył 
w nowym grobie, który przygotował dla siebie. Grób został 
zamknięty dużym płaskim kamieniem, opieczętowany pieczę-
ciami Piłata i postawiono żołnierzy by pilnowali, aby nikt go 
nie otwierał i nie ukradł Ciała Jezusowego. W kościele w Wiel-
ką Sobotę robimy symboliczny grób Pana Jezusa z figurą Ciała 
Jezusowego i z Monstrancją zakrytą welonem, na znak że 
Jazus jako człowiek umarł, ale jako Bóg – Syn Boży jest żywy. 
Jezus zmartwychwstanie na trzeci dzień po swojej śmierci. 
 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 96-97 
 
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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