
UWAGA! Podręcznik do religii dla klasy drugiej Kochamy Pana Jezusa 

(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech 

(okładka czerwona), zeszyt ćwiczeń Kochamy Pana Jezusa, zeszyt 32 – 

kartkowy w kratkę. 

Przypominam, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii kupują Państwo we 

własnym zakresie. 
 

 

Szanowni Rodzice! Gorąco zachęcam, by dzieci codziennie modliły się poznanymi 

modlitwami. W ten sposób je sobie utrwalają.  

 

Dla ucznia. 

Powtórzenie.  

Czy umiałbyś odmówić Akt miłości z pamięci? „Boże, choć Cię nie pojmuję…” 

Od kogo pochodzi wszelka miłość? W jaki sposób okazujemy rodzicom, że ich kochamy? 
Odp. Od Pana Boga/słuchamy rodziców,pomagamy,modlimy się za nich,przepraszamy. 

 

Religia 1c 

10.06.2020 

Temat. „Idzie mój Pan” – Boże Ciało. (temat 43, str. 102-103 w podr.)  

Opis zajęć. Pomódl się 3 razy: „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że procesja Bożego Ciała wiąże się z czcią 

Najświętszego Sakramentu. Dziś poznamy również nowe pojęcia: monstrancja oraz 

Najświętszy Sakrament. 

   

Jak sądzisz? Czy w kościele obowiązuje jakiś specjalny strój? 
Odp. Tak. Zwracamy uwagę na skromny i godny strój, bo w ten sposób okazujemy szacunek Pana Bogu. 

 

Już w czwartek będzie uroczystość, którą nazywamy Boże Ciało. Tego dnia ładnie 

i skromnie ubieramy się i idziemy do kościoła na Mszę Świętą oraz na procesję ulicami miast. 

Ludzie przyozdabiają domy i ulice. W tym roku zapewne będzie trochę inaczej. Zwykle na 

ulicy przygotowywane są 4 ołtarze, przy których zatrzymuje się ksiądz z Panem Jezusem.  

 

Na ilustracji ze str. 103 w podr. jest procesja, która odbywa się w Boże Ciało. Dziewczynki 

sypią płatki kwiatów, by Pan Jezus mógł przejść ulicami miast po pięknym, kolorowym 

i pachnącym dywanie z kwiatów. Czy wiesz, gdzie na ilustracji znajduje się Pan Jezus? 

 

Odp. Pana Jezusa niesie ksiądz w złotej monstrancji (która przypomina słoneczko). Pan Jezus 

jest tam ukryty w Najświętszym Sakramencie czyli pod postacią chleba - hostii (to białe 

okrągłe kółeczko w środku). To znaczy, że Pan Jezus jest obecny wśród nas pod postacią 

Komunii Świętej. Ta cała procesja jest dla Jezusa. Tłumy ludzi wychodzą wówczas na ulice. 

Ksiądz wyjmuje Najświętszy Sakrament (tj. Pana Jezusa) z tabernakulum. Przed 

tabernakulum klękamy. Dlatego, gdy przechodzi obok nas ksiądz z Panem Jezusem 

umieszczonym w monstrancji, my również klękamy. 

 

Zatem podsumujmy: 

W Boże Ciało Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie wyjdzie na ulice naszych miast.  

Najświętszy Sakrament to Pan Jezus ukryty pod postacią chleba. 



Monstrancja to naczynie, w którym wystawiany jest Najświętszy Sakrament (jest złote, 

przypomina wyglądem słoneczko). 

 

Jak sądzisz, dlaczego uczestniczymy w procesji Bożego Ciała? 

Odp. uczestniczymy w procesji Bożego Ciała, aby okazać miłość Panu Jezusowi, aby Go 

uczcić, modlić się. 

 

Spójrz na ilustrację i pytanie zapisane na czerwono ze str. 102. Czy umiałbyś na nie 

odpowiedzieć? A co mówi Pan Jezus w tekście zapisanym na granatowo?  

Odp. Tak! Bóg jest z nami wszędzie.  

 

Jak sądzisz, dlaczego ksiądz niesie Pana Jezusa w monstrancji do tych wszystkich miejsc? 

 

Odp. W procesji chcemy szczególnie zaprosić Pana Jezusa do naszego życia. Wierzymy, 

że jest On obecny nie tylko w kościele, ale wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy w Niego 

wierzą.  

 

NOTATKA DO ZESZYTU (tylko dla chętnych) 

Poprzez udział w procesji w Boże Ciało ludzie mówią Panu Jezusowi, że Go 

kochają i zapraszają do siebie. 
 

Czy pamiętasz piosenkę pt. „Idzie mój Pan”? Zaśpiewaj ją. Poniżej jest tekst oraz  link, jeśli 

chcesz ją sobie przypomnieć.  

 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan  – On teraz biegnie, by spotkać mnie. (2 razy) 

Mija góry, łąki, lasy, – by Komunii stał się cud. – On chce Chlebem nas 

nakarmić, – by nasycić życia głód. – Idzie mój Pan… 
 

Idzie mój Pan .wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8  

 

PRACA DOMOWA. (dla chętnych) 

Ćwiczenie 1 ze str. 63.  (Pokoloruj na żółto, kółeczko w środku zostaw białe). 

Ćwiczenie 2 ze str. 64.  

 

Na 3 stronie umieściłam zdjęcia do obejrzenia z procesji w Boże Ciało oraz monstrancję. 

A tak wyglądają podręcznik i zeszyt ćwiczeń. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8


      


