
5 Kl             RELIGIA      

 27.04.2020r.      poniedziałek                Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  49                         27.04.20r. 
Temat: Tomasz - lekcja wiary (47) 
 
Podręcznik str. 106-107 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
Notatka do zeszytu: 
  
Kedy Zmartwychwstały Chrystus objawił się apostołom 
jednego z nich Tomasz nie było z nimi. Później nie chciał 
uwierzyć że Jezus żyje. Chciał naocznie dotknąć Jego ran rąk i 
boku. Tak się stało, Pan Jezus objawił się drugi raz podszedł 
do Tomasza i kazał Mu dotknąć i sprwdzić Jego rany po 
gwoździach na dłoniach i ranę w boku po włuczni. Wtedy 
Tomasz wyznał wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa mówiąc 
Jezusowi: „ Pan mój i Bóg mój!”. Dziś te słowa w ciszy serca 
możemy wypowiadać za Tomaszem podczas podniesienia w 
czasie każdej Mszy Św. „ Pan mój i Bóg mój!” Prawdziwy Syn 
Boży pod postaciami chleba i wina.  
Jezu dziękuje Ci za Twoje zmartwychwstanie! 

 
Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 96-97 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań i przysłać  
do 3 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 
 

 

5 Kl             RELIGIA      

 29.04.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  50                         29.04.20r. 
Temat: Jan Apostoł wierny przyjaciel Jezusa (48) 
 
Podręcznik str. 108-109 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
Notatka do zeszytu: 
Jan apostoł był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Był 
świadkiem:  
- Przemienienia na Górze Tabor, 

- Modlitwy w Ogrójcu ,  
- Śmierci Pan Jezusa na krzyżu na Golgocie. 

Na Ostatniej Wieczerzy siedział najbiliżej Pana Jezusa „ 
trzymał głowę na Jego piersiach. Był najbliżej kochającego 
Serca Zbawiciela. Po zesłaniu Ducha Świętego, towarzyszył 
św. Piotrowi. Prawdopodobnie opiekował się Matką Najświę-
tszą do Jej zaśnięcia i wniebowzięcia. Jako jedyny z apostołów 
umarł śmiercią naturalną. Zostawił po sobie: Ewangelię, Trzy 
Listy 1J, 2J, 3J i Apokalipsę. Panie Jezu proszę Cię o dar 
najgłębszej przyjaźni z Tobą. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 98-99 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań i przysłać  
do 3 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

Na miesiąc maj: 
Zrobi w domu ołtarzyk poświęcony  
Matce Bożej, udekorować kwiatami 

i codziennie wspólnie w domu 
modlić się Litanią Loretańską do 

Matki Bożej. Przesłać foto ołtarzyka! 
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