
5 Kl             RELIGIA      

 20.04.2020r.      poniedziałek                Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  47                         20.04.20r. 
Temat: Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień (45) 
 
Podręcznik str. 102-103 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
Notatka do zeszytu: 
  
Kiedy Pana Jezusa skazano na śmierć, włożono na Jego plecy 
ciężki krzyż, który miał dźwigać na miejsce stracenia na Gol-
gotę. Jezus był wycieńczony, głodem, pragnieniem, biczowa-
niem, cierniemukoronowaniem a teraz jeszcze ciężka krzyżo-
wa belka. Pan upadał z wyczerpania kilka razy, żołnierze bojąc 
się, by nie umarł na drodze szukają pomocnika. Przechodzi jak 
raz Szymon z Cyreny, wraca z pracy na polu, zostaje przymu-
szony do pomocy Jezusowi. Początkowo nie chciał, ale później 
zrozumiał, że pomógł Jezusowi w zbawianiu świata od kary 
wiecznej za ich własne grzechy. Kiedy pomagam drugiemu 
człowiekowi w czymkolwiek, zwsze pomagam Jezusowi. Jezu, 
daj mi ochotne serce do pomocy potrzebującym! 

 
Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 92-93 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań 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. 

 
 

 

5 Kl             RELIGIA      

 22.04.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  48                         22.04.20r. 
Temat: Wizerunek Mistrza św. Weronika!  (46) 
 
Podręcznik str. 104-105 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
Notatka do zeszytu: 
Pan Jezus dźwigając krzyż, nim doszedł na Kalwarię, spotkał 
na swojej drodze Weronikę. Mówi o niej tradycja z IV wieku. 
Kobieta ta na widok ogromnie cierpiącego i wycieńczonego 
Jezusa przecisnęła się przez tłum i doszł do Niego, by podać 
Mu picie, żołnirze jadnak agresywnie wylali napój. Weronika 
wtedy swoją chustą z głowy, najczulej jak potrafiła otarła 
święte Oblicze Jezusowe z Krwi, potu i pyłu. Pan jej się od-
wdzięczył zostawiając odbite na chuście swoje św. Oblicze. 
Dziś owa chusta jest przechowywana prawdopodobnie w 
Manopello we Włoszech. Weronika oznacza – prawdziwe, 
święte oblicze. 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 94-95 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań 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. 
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Św. Weronika, Konkurs Świętych 2019 rok                    Oblicze Pana Jezusa z Chusty                                                              

                z Manopello we Włoszech,  

        prawdopodobnie Chusta św. Weroniki 

           

 


