
4 Kl             RELIGIA      

13.05.2020r.  środa               Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       13.05.20 r. 
Temat: Góra Oliwna - zapatrzeni w niebo (51) 
 
Podręcznik str. 118-119 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu przebywał na ziemi 
jeszcze 40 dni, ukazywał się apostołom i innym wielu ludziom. 
Na 40 dzień Zmartwychwstały wyszedł z Apostołami na Górę 
Oliwną i z niej wstąpił do nieba, wrócił do Ojca. Pan Jezus 
obiecał za 10 dni zesłać Ducha Św., który da im siły, moc i 
owagę do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Od Zesłania 
Ducha Św. rozpoczęły się czasy kościoła, który sprawuje 7 
sakramentów świętych. Odtąd Pan Jezus jest z nami uktryty w 
kościele w sakramentach świętych. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 104-105 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać  
do 18 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
 lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe 
wpisuję do dziennika. 

 

4 Kl             RELIGIA      

 14.05. 2020r. czwartek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                           14.05.20r. 
Temat: Więzienna cela- moc modlitwy (52) 
 
Podręcznik str. 120-121 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat! 

Zapis do zeszytu: 
Po Zesłaniu Ducha Świętego, na 50 dzień po zmartwychwsta-
niu Pana Jezusa zaczęły się czasy Kościoła. Apostołowie 
napełnieni darami Ducha Św. odważnie zaczęli głosić Ewan-
gelię w Jerozolimie i po całej okolicy. Królowi Herodowi to nie 
spodobało się, uważał to za jakąś nową naukę, kazał uwięzić 
przywódcę św. Piotra. Piotr był w więzieniu a cały kościół, 
wszyscy wierni modlili się za niego. Pan posłał anioła, który 
cudownie uwolnił Piotra z więzienia, by dalej głosił Ewangelię. 
Wytrwała modlitwa wspónoty może zdziałać wielkie cuda, 
nawet nabardziej zamknie drzwi węzienne same się otworzy-
ły. Panie Jezu daj mi siły, do codziennej ufnej i wytrwałej 
modlitwy. 
 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 106-107 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
ćwiczeń i przysłać do 18 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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