
5 Kl             RELIGIA      

06.04.2020r.  poniedziałek               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  44                     06.04.20 r. 
Temat: Nikodem nocne rozmowy 
 
Podręcznik str. 96-97 
Praca samodzielna: Przeczytać uważnie temat 
 
Notatka do zeszytu 
Nikodem należał do stronnictwa faryzeuszy, był to żydowski 
odłam religijny, który drobiazgowo przestrzegał przepisów 
Prawa Bożego. Jednej nocy przyszedł do Pana Jezusa i wyznał 
wiarę w Niego. Pan mówił Nikodemowi o potrzebie powtór-
nego  narodzenia się z wody i Ducha Św. to zanaczy o chrzcie 
św. dzięki któremu dostaniemy się do Króleswa Bożego. Dziś 
wiemy, że nie tylko sam jeden chrzest św. jest potrzebny do 
zbawienia ale wszystkie 7 sakramentów św.: chrzest, 
birzmowanie , Eycharystia, pokuta, namaszczenie chorych, 
kapłaństwo, małżeństwo. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str 86 -87 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 14 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 

5 Kl             RELIGIA      

 08.04.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  45                     08.04.20r. 
Temat: Marta i Maria- dwie dobre cząstki 
 
Podręcznik str. 98-99 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 
Notatka do zeszytu: 
 Maria i Marta były siostrami miały barata Łazarza. Mieszkali 
wBetani. Pan Jezus lubił do nich przychodzić w gości. Jednego 
razu, kiedy Pan Jezus przyszedł do nich Marta chciała Go 
wystawnie ugościć. A Maria usiadła z Jezusem i słuchała co 
mówił. Marta zdanerwowała się i powiedziała żeby Pan jej 
zwrócił uwagę by poszła natychmiast i pomogła jej w kuchni 
lecz Jezus pochwalił Marię, że ona wybrała lepszą cząstkę to 
znaczy – słuchanie Pana Jezusa. Dziś słuchamy Pana Jezusa 
kiedy czytam Pismo Święte i stosujemy je w codziennym 
życiu. Postawa sióstr pokazuje, że każdy chrześcijanin ma 
słuchać Słowa Bożego jak Maria i służyć bliźniemu jak Marta. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 88-89 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań i przysłać  
do 14 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 
Radosnych Świąt 

Zmartwychwstania 
Pan Jezusa! 
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