
5 Kl             RELIGIA      

 11.05.2020r.      poniedziałek                Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  53                         11.05.20r. 
Temat: Św. Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi przebranemu 
za żebraka (51) 
 
Podręcznik str. 114-115 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 

 
Notatka do zeszytu: 

Św. Matka Tersa z Kalkuty urodziła się w Jugosławi w 1910 
roku. Mając 12 lat odczuła w sercu powołanie zakonne. 
Wstapiła najpierw do sióstr Zgromadzenia Matki Boskiej 
Loretańskiej, pracowała jako nauczycielka historii i geografii. 
Pan Bóg powołał ją na misje. Przybyła do Indii w Kalkucie 
zobaczył ogrom nędzy, biedy i obojętności na cierpiących. 
Założyła nowe Zgromadzienie Misjonarek Miłości, które 
zajmowało się służbą najbiedniejszm, odrzuconym, trędo-
watym i umierającym starając się dla nich o godziwe warunki 
życia i umierania. Wielokrotnie była w Polsce. Zmarła majac 
87 lat. Kanonizowana w 2016 roku. Św. Matka Teresa 
wypełniała doskonale największe przykazanie miłości Boga i 
bliźniego. Słowa Pana Jezusa „Wszystko co uczyniliście 
jednemu z moich braci najmniejszych mnieście uczynili” 
urzeczywistniły się w pełni w jej życiu.  
Panie Jezu, dziekuję Ci za św. Matkę Teresę z Kalkuty, proszę 
o łaskę służenia innym z takim oddaniem jakie było u św. 
Teresy. 

 
Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 104-105 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań 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. 

 
 

 

 

5 Kl             RELIGIA      

 13.05.2020r. środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza  54                         13.05.20r. 
Temat:  Św. Brat Albert – być jak bochen chleba (52) 
 
Podręcznik str. 116-117 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 

Notatka do zeszytu: 
 
Św. Brat Albert Chmielowski urodził się w 1845 roku w 
Igołomi koło Krakowa. Gdy miał 18 lat stracił nogę podczas 
powstania styczniowego. Później studiował malarstwo. 

Zadanie domowe: 
 
Ćwiczenia str. 106-107 
 
Zrobić foto uzupełnionych 
zadań i przysłać  
do 17 maja 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl
mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


Malując Pana Jezusa skazanego na śmierć uświadomił sobie 
że Pan powołuje go do służby ubogim. Założył zgromadzenie 
Albertynów, które służyło wszelką pomocą ubogim. Zakładał 
przytuliska dla bezdomnych, nieuleczalnie chorych , sierociń-
ce dla dzieci i młodzieży. Za jego zycia powstało 21 takich 
domów. Był człowiekiem rozmodlonym, praktykował radykal-
ne ubóstwo. Zmarł mając 71 lat w Krakowie. Jego sanktua-
rium znajduje się w Krakowie, kanonizowany w 1989 roku. 
Najbiższy kościół  św. Br. Alberta znajduje się w Busku Zdroju. 
Św. Br. Albercie naucz nas dostrzegać potrzeby moich braci i 
wychodzć im na przeciw z pomocą. 

 

 
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! 

 

 

 

               

          

 


