
4 Kl             RELIGIA      

27.05.2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       27.05.20 r. 
Temat: Powtórzenie wiadomości z  VI rozdziału „Szlak 
nowego życia” 
Podręcznik str. 112-125 

Praca samodzielna : Karata pracy: 
1. Jak zachowały się kobiety, Maria Magdalena i druga 

Maria, którym ukazał się zmartwychwstały Pan Jezus? 
2. W pierwszym dniu tygodnia zmartwychwstał Pan, jaki 

to dzień tygodnia? Podaj nazwę. 
3. Dwóch uczniów wracało do domu do Emaus z Jerozoli-

my, przyłączył się do nich Zmartwychwstał i rozmawiali 
całą drogę. Kiedy uczniowie rozpoznali, że to jest Pan? 

4. Co oznacza w Biblii wyrażenie „łamanie chleba”? 
5. Zmartwychwstały ukazał się apostołom w wieczerniku 

jak ich pozdrowił? 
6. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament 

spowiedzi, pokuty i pojednania? 
7. Na który dzień od swego zmartwychwstania Pan Jezus 

wstąpił do nieba? Gdzie to było? 
8. Kogo obiecał zesłać Pan Jezus jak wstępował do nieba? 
9. Dlaczego św.Piotr był uwięziony, co takiego złego 

zrobił? 
10.  Kto uwolinił św. Piotra z więzienia? Czyja modlitwa 

pomogła? 
11. Ile kilometrów przebył św. Paweł w podróżach 

misyjnych? 
12.  Jak Pan Jezus siebie nazwał w odpowiedzi Tomaszowi? 

 

 
Zadanie domowe: 
Karta pracy: zrobić foto i przy-
słać do 1 czerwca 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za kartę pracy wpisuję 
do dziennika jak ze sprawdzia-
nu. 

 

 

 

 

4 Kl             RELIGIA      

 28.05. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                           28.05.20r. 
Temat: Na roztaju dróg - przydrożne krzyże i kapliczki (55) 
 
Podręcznik str. 128-129 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Krzyż Pana Jezusa po Jego śmierci został wyrzucony do rowu 
na zboczu Golgoty. Ptrzeleżał tam zasypany trzy wieki. W 326 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 112 - 113 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać do 1 czerwca 
2020  
na adres: 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


roku odnalazła go matka cesarza Konstantyna Helena. Pra-
wdziwość krzyża potwierził cud uzdrowienia chorego.W XII 
wieku fragment drzewa Krzyża został przywieziony do Polski   
i obecnie znajduje się w Sanktuarium na św. Krzyżu. 
Chrześcijanie zaczęli stawiać krzyże przy drogach jako znak 
wiary w Chrystusa i miłości do Niego. Z czasem budowano też 
kapliczki. Przechodząc koło Krzyża, kapliczki, czy kościoła 
pobożnie żegnamy się i możemy się pomodlić modlitwą: 
Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami! 

gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 
 

 
Na miesiąc czerwiec: 
Codziennie wspólnie  
w domu modlić się  

Litanią do Najświętszego  
Serca Pana Jezusa.  
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