
5 Kl             RELIGIA      

 04.05.2020r.      poniedziałek                Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  51                         04.05.20r. 
Temat: Św. Faustyna – apostołaka Bożego Miłosierdzia (49) 
 
Podręcznik str. 110-111 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 

 
Notatka do zeszytu: 

Największym przymiotem Boga jest Jego miłosierdzie. Pan 
Bóg zawsze chce nam przebaczać ilekroć Go o to poprosimy. 
Potrzebna jest koniecznie skrucha i żal za popełnione grzechy. 
Pan Jezus aby przypomnieć światu o wielkim miłosierdziu 
wybrał prostą zakonnicę z Krakowa i jej przekazał swoje 
posłannictwo: 

Posłannictwo Pana Jezusa 
przekazane św. Faustynie zawiera się w 5 punktach: 

 
1. Ustanowienie Święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę 

po Wielkanocy 
2. Modlitawa Koronką do Miłosierdzia Bożego, której 

nauczył sam Chrystus 
3. Godzina Miłosierdzia 15.00, godzina śmierci Pana Jezua 
4. Obraz Jezusa Miłosiernego: „Jezus ufam Tobie!” 
5. Szerzenie czci Miłosierdzia, np.: uczenie innych koronki 

do Miłosierdzia Bożego 
 Pan Jezus zawsze okazuje nam swoje Miłosierdzie w 
sakramencie pokuty i pojednania. 
 

Światowe Sankturium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 

 
Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 100-101 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań 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. 

 
 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


 

5 Kl             RELIGIA      

 06.05.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  52                         06.05.20r. 
Temat: Św. Bernadetta Sobirous – wybrana przez  Maryję (50) 
 
Podręcznik str. 112-113 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
Notatka do zeszytu: 
 
Św. Bernadetta Sobirous urodziła się we Francji.  Gdy miała 
14 lat zaczęła się jej objawiać Matka Boża w grocie Massabiel-
skiej w Lourdes. Przychodziła do niej 18 razy od 11 lutego do 
16 lipca 1858 roku. Podczas tych spotkań Maryja prosiła Ber-
nadttę, by modliła się i pokutowała za nawrócenie grzeszni-
ków. Chciała też, by wybudowano tam kaplicę i przychodzono 
do niej z procesją. Na pytanie Bernadetty o imię Pięknęj Pani, 
Maryja odpowiedziała: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. 
Niepokalane Poczęcie Maryi oznacza, że Maryja została po-
częta w łasce uświęcającej i nie miała na sobie grzechu pier-
worodnego, ani żadnego innego grzechu. Dzisiaj Lourdes jest 
ogromnym Sanktuarium Maryjnym, gdzie Maryja wyprasza 
wiele cudownych uzdrowień dla chorych. Każdego roku przy-
jeżdża tam około 6 milionów pielgrzymów z całego świata.  
 

 

Sanktuarium w Lourdes 

 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 102-103 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań 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: 

 
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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