
5 Kl             RELIGIA      

 25.05.2020r.      poniedziałek                Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  57                         25.05.20r. 
Temat: Duch św. – Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca(54) 
 
Podręcznik str. 122-123 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 

 
Notatka do zeszytu: 

Pan Jezus na 40 dzień od swego zmartwychwstania wstąpił do 
nieba, a na 50 dzień zesłał Ducha Św. Od Zesłania Ducha Św. 
rozpoczęły się czasy Kościoła św. i będą trwać do końca 
świata czyli do powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. 
Duch Św. to trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, która 
pochodzi od Ojca i Syna. Duch Św. daje nam siedem darów: 

1. Mądrości, aby wiedzieć jak najlepiej postępować. 
2. Rozumu, by kierować się nie uczuciami a ewangeli-

cznymi zasadami. 
3. Rady, by zło dobrem zwyciężać. 
4. Umiejętności, służyć swoimi talentami, by odnaleźć 

swoje miejsce w Kościele. 
5. Męstwa, by wyznaczać sobie cele i wytrwale je realizo-

wać, przyjmować niezawinione cierpienie. 
6. Pobożności, by miłować jak najlepiej Boga i bliźniego. 
7. Bojaźni Bożej, by troszczyć się o swoje zbawienie. 

 

 
Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 110 - 111 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań i przysłać do 1 czerwca 
2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 

 
26 maja pamiętamy o Mamusiach!!! 

Z życzeniami i modlitwą! 

 

 
 5 Kl             RELIGIA      

27.05.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  58                         27.05.20r. 
Temat:  Pierwszy  pośród Dwunastu – św. Piotr (55) 
 
Podręcznik str. 124-125 
Praca samodzielna zpodręcznikiem: 

Notatka do zeszytu: 
 
Pan Jezus powiedział do Szymona: ”Ty jesteś Piotr [czyli 
Skała], i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne 
go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

 
Zadanie domowe: 
Ćwiczenia str. 112-113 
Odpowiedzi w zeszycie, foto 
przesłać do 1 czerwca 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny wpisuję do dziennika. 
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rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 
Tymi słowami, Mistrz  ustanowił Piotra swoim następcą czyli 
pierwszym papieżem. A Piotr przekazał te władzę przed 
śmiercią swojemu nastepcy Linusowi a Linus swojemu 
następcy Anakletowi a Anaklet swojemu następcy 
Klemensowi i tak do obecnego papieża Franciszka przez 20 
wieków. To przekazywanie władzy papieskiej, jej ciągłość 
nazywamy sukcesją apostolską. Słowa Pan Jezusa do Piotra 
się spełniły, bo dziś bazylika w Watykanie, serce kościoła 
katolickiego jest zbudowana na grobie św. Piotra, który jest 
dokładnie pod papieskim ołtarzem. 
Panie Jezu Tobie polecamy obecnego papieża Franciszka i 
prosimy, by kierował Kościołem zgodnie z Twoją wolą! 

Koniec notatki 
 

 
Tak zwana konfesja św. Piotra, baldachim na 4 kolumnach      
a pod nim ołtarz, gdzie odprawia Mszę św. tylko papież, do-
kładnie pod ołtarzem na dole (w piwnicy) jest grób św. Pio-
tra. „Na tobie (Piotrze) zbuduję mój kościół” słowa Pan Je-
zusa wypełniły się dosłownie. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Na miesiąc czerwiec: 
Codziennie wspólnie  
w domu modlić się  

Litanią do Najświętszego  
Serca Pana Jezusa. 

 

 

               

          



 


