
4 Kl             RELIGIA      

20.05.2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       20.05.20 r. 
Temat: Po krańce ziemi – apostolska misja (53) 
 
Podręcznik str. 122-123 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Św. Paweł był gorliwym wyznawcą Judaizmu, prześladował 
chrześcijan. W Damaszku chciał pojmać chrześcijan osądzić i 
wydać wyroki śmierci. Przed Damaszkiem spotkł Jezusa, 
Zmartwychwstałego, nawraca się, przyjmuje chrzest, zaczyna 
ewangelizować. Otrzymał misję od Chrystusa zaniesienia 
Dobrej Nowiny do pogan. Odbył trzy wielki podroże aposto-
lskie wokół basenu Morza Śródziemnego trwające 12 lat.  
Zakładał wspólnoty katolickie, chrzcił, ustanawiał biskupów, 
napisał 14 listów. Jego gorliwość apostolska po 12 latach 
intensywnej pracy i zapał nie ostygły, wręcz przeciwnie 
rozpalał się jeszcze bardziej mówiąc: Dlamnie żyć to 
Chrystus!” 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 108-109 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 25 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe 
wpisuję do dziennika. 

 

 
 

4 Kl             RELIGIA      

 21.05. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                           21.05.20r. 
Temat: Dom Ojca - cel naszej wędrówki (54) 
 
Podręcznik str. 124-125 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Pan Jezus powiedział do apostołów: „Idę przecież przygoto-
wać wam miejsce.  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem.” Pan Jezus wstapił do nieba i przygoto-
wuje nam mieszkanie”, ale do jego budowy wykorzystuje 
nasze dobre uczunki, naszą modlitwę, nasze korzystanie z 
sakramentów św. Każdą z tych czynności można porównać do 
materiału budowlanego, im będzie ich więcej i będą różne 
tym nasz dom w niebie będzie okazalszy, im mniej będzie 
dobrych uczynków nasz dom będzie skromniejszy. W niebie 
nikt nikomu nie będzie zazdrościł, że ktoś ma ładniejsz dom, 
wszyscy będą szczęśliwi i będą się cieszyć obecnością Boga. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 110 - 111 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać do 25 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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