
4 Kl             RELIGIA      

06.05.2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       06.05.20 r. 
Temat: Droga do Emaus – odkrywcza podróż (49) 
 
Podręcznik str. 114-115 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Dwóch uczniów w dzień zmartwychwstania Pana Jezusa wra-
cało z Jerozolimy do domu do Emaus. W drodze do nich przy-
łączył się Zmartwychwstały, oni Go nie poznali. Rozmawiali z 
Nim o swoim rozgoryczeniu i zawiedzeniu, że Pan Jezus miał 
wyzwolić Izraela z okupacji rzymskiej a tu nic, umarł na krzy-
żu. Gdy doszli na miejsce zaprosili Pana do domu i do stołu, 
wtedy przy łamaniu chleba poznali swego Mistrza Jezusa, ale 
On zniknął. Ta sytuacja uczy nas, abyśmy rozpoznawali Pana 
Jezusa w czasie każdej Mszy św. Jezusa, który jest ukryty pod 
postaciami chleba i wina. Panie Jezu dziękuję Ci, że stałeś się 
dla mnie tak smacznym chlebem. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 100-101 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 9 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe 
wpisuję do dziennika. 

 

4 Kl             RELIGIA      

 07.05. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                           07.05.20r. 
Temat: Przez zamknięte drzwi – niezwykła wejście(50) 
 
Podręcznik str. 116-117 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Pan Jezus w dzień swojego zmartwychwstania ukazał się żywy 
i prawdziwy apostołom w wieczerniku. Pozdrowił ich słowa-
mi: „ Pokój wam! A potem ustanowił sakrament spowiedzi:” 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im  
odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”  
Panie Jezu,dziękuję Ci za spowiedź i kapłanów, którzy mocą 
Ducha Św. odpuszczaja nam nasze grzechy! 
 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 102-103 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 9 maja 2020  
na adres: 
 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

Na miesiąc maj: 
Zrobić 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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