
5 Kl             RELIGIA      

 18.05.2020r.      poniedziałek                Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  55                         18.05.20r. 
Temat: Św. Teresa z Lisieux – mała siostra od wielkich spraw 
(53) 
 
Podręcznik str. 118-119 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 

 
Notatka do zeszytu: 

Św. Tersa urodziła się w 1873 roku we Francji jako 9 dziecko 
w rodzinie Martin (Martę). Mając 4 latka, umarła jej mama 
Zelia. Teresa majęc 15 lat wstępuje do Karmelu, żyje tam 9 
lat, umiera na gruźlicę mając 24 lat. Zostaje ogłoszona świętą 
w 1925 roku, i doktorem Kościoła Powszechnego w 1997 rok. 
Św. Tereska od Dzieciątka Jezus zostawiła po sobie 
autobiografię, tzw. „Rękopisy”, lub inna nazwa,  „Dzieje 
duszy”. W nich opisuje swoje życie w domu, klasztorze, z 
rodzicami, rodzeństwem i z Bogiem. Żyła tzw. „małą drogą”, 
drogą całkowitego zaufania Bogu, że On o nas bardzo się 
troszczy jak rodzice o swoje dzieci. Starała się wykonywać 
wszystkie obowiązki nawet najmniejsze nie z przymusu, ale z 
miłości. Ofiarowała się Jezusowi jak całopalna ofiara za 
zbawienia świata. Obiecała, że po swojej śmierci będzie zsyłać 
deszcz łask, łaski jak płatki róż, dlatego jest przadstawiana z 
krzyżem i różami. Jest patronką misji, bo bardzo dużo cudów 
dział się na misjach za jej przyczyną. Jej rodzice Zelia i Ludwik 
Martin zostali kanonizowani w 2015 roku. 

 
Rodzina Martin św. Zelia i św. Ludwik i 9 dzieci. Św. Teresa ostatnia 

 
Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 108-109 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań 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. 

 

 
 

Święci rodzice Zelia i Ludwik 
Martin i św. Tereska  
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 5 Kl             RELIGIA      

20.05.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  56                         20.05.20r. 
Temat:  Powtórzenie wiadomości z IV rozdzału: Świadkowie      
wiary i nowego życia 
 
Podręcznik str. 92-119 
Praca samodzielna zpodręcznikiem: 

Karta pracy: 
1. Ile lat cierpiał kobieta na krwotok, która dotknęła się Pana 

Jezusa? Co Pan Jezus jej powiedział? 
2. Jak Pan Jezus zwrócił się do umarłej córki Jair? Co do niej 

powiedział? 
3.  Co Pan Jezus powiedział Nikodemowi, który przyszedł do 

Niego nocą? 
4. Co Pan Jezus odpowiedział Marcie, gdy ta prosił Pana, by 

zwrócił uwagę Mari, by jej pomogła przy usługiwaniu? 
5. Do czego kusił szatan Pana Jezusa w pierwszej pokusie? 
6. Kto udzielił pomocy Panu Jezusowi na drodze Krzyżowej? 
7. Co oznacza imię Weronika? 
8. Gdzie dziś jest przechowywana chusta św. Weroniki? 
9. Co powiedział apostoł Tomasz jak zobaczył Pana Jezusa 

zamrtwychwstałego? 
10. Jakie księgi napisał św. Jan Apostoł? 
11. Jakich wydarzeń był świadkiem św, Jan Apostoł? (3 

wydarzenia) 
12. Jak jest nazywana św. Faustyna Kowalska? 
13. Maryja objawiała się św. Bernadetcie 18 razy. O co 

prosił Maryja Bernadetę Soubiruos? 
14. Jakie zgromadzenie założył św. Teresa z Kalkuty? 
15. Co było celem nowego zgromadzenia św. Teresa z 

Kalkuty? 
16. Św. Albert Chmielowski podczas molowania obrazu 

zrozumiał, że ma służyć Jezusowi. Jak nazywa się ten 
obraz? 

17. Na czym polega mała droga św. Terski od Dzieciątka 
Jezus? 

 

 
Zadanie domowe: 
Odpowiedzieć na pytania z  
Karty pracy: 
Odpowiedzi w zeszycie, foto 
przesłać do 25 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za kartę pracy  
wpisuję do dziennika jak za 
sprawdzian. 

 
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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