
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  
Dziękuję za pomoc w przekazywaniu uczniom materiałów z zajęć. Wielokrotnie 

to dzięki Państwu uczniowie posiadali wydrukowane materiały. 
 

Szanowni Uczniowie! 

Dziękuję Wam za sumienne odrabianie lekcji, uzupełnianie zeszytów i przesyłanie prac 

domowych. Cieszę się, że wielu z Was poważnie podchodzi do przedmiotu, jakim jest 

religia i włożyło sporo serca i trudu w odrabiani lekcji. Bez względu jednak na wszystko, 

czy szło Wam lepiej czy gorzej, jesteście ukochanymi dziećmi Bożymi! I zasłużyliście na 

wypoczynek! Jesteście ważni dla Pana Boga i to się nigdy nie zmieni! On naprawdę 

bardzo mocno Was kocha! Wszystkich! Cieszy się z Wami, gdy dzieje się coś dobrego 

i pociesza, gdy jesteście smutni, zmartwieni, osamotnieni. 

Przed nami ostatni tydzień nauki. Dziękuję, że wytrwaliście! Mam nadzieję, że czas 

wakacji również spędzicie z Panem Bogiem. Pamiętajcie o codziennej modlitwie, 

o niedzielnej Mszy Świętej i o tym, że każdego dnia Pan Bóg jest blisko Was. 

Odkrywajcie Go w kościele, pięknie przyrody, muzyce. Wiem, że w tym roku minęła 

pierwsza rocznica Waszej Pierwszej Komunii Świętej. Czy pamiętacie tamten dzień? 

W pełni zjednoczeni z Panem Jezusem, radośnie i w dużym gronie świętowaliście ten 

szczególny dzień. Wiem, że z powodu epidemii, wszystko wygląda inaczej i inaczej 

wyobrażaliśmy sobie ten czas. Ale Pan Jezus był z Wami i przy Was także w tym 

trudnym czasie. Pamiętajcie, że On bardzo mocno Was kocha i pragnie byście żyli blisko 

Niego tak, jak tamtego dnia. Dlatego nie rezygnujcie z modlitwy i Mszy Świętej. 

Odpocznijcie w wakacje! Życzę Wam też dużo okazji do uśmiechu! Dobrych, 

błogosławionych wakacji!  
 

Przypominam, że pojawił się NOWY PODRĘCZNIK do klasy piątej! Kupujecie 

go sami. Nosi tytuł: „Bóg szuka człowieka” (dwie części)  redaktorzy: s.Beata Zawiślak, ks. 

dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech. Składa się z dwóch części!!! 

 

Religia 4a 

22.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Odnaleźć siebie na kartach Ewangelii”. (temat 49, str. 136-139) 

Opis zajęć. Jutro Dzień Ojca! Módlmy się za wszystkich tatusiów, aby byli bohaterami dla swoich 

dzieci. Wspieraj ich Panie Boże, pocieszaj, pomagaj mądrze, cierpliwie i sprawiedliwie wychowywać 

dzieci. Błogosław wszystkim, a święty Józef niech będzie dla nich wzorem! Panie Boże, dziękujemy 

Ci też za cały miniony rok szkolny. Dziękujemy Ci za Twoją opiekę w czasie zdalnego nauczania 

i epidemii. Wiemy, że nas kochasz i pragniesz dla nas dobra. Pomóż wszystkim moim koleżankom 

i kolegom odkryć, jak bardzo nas wszystkich miłujesz. Wskaż, czego od nas oczekujesz. Pociesz tych, 

którym jest ciężko. Miej w swojej opiece wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Uchroń 

nas od złego. Pomóż nam radośnie świętować niedzielę i pogodnie spędzić wakacje. Oddal pandemię. 

Chcę Cię także prosić o… (tu powiedz o co chcesz poprosić)„Ojcze nasz”.   

 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że wydarzenia biblijne dotyczą również Ciebie. 
 

Przyjrzyj się ilustracjom ze str. 136 i 137 w podręczniku.  

– Kogo widzisz na ilustracjach?  

– Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś opowiedzieć, jaką historię przedstawia któraś z ilustracji. 
 

Jeśli nie, nie martw się. Są one opisane w podręczniku. Przeczytaj kolejno teksty biblijne 

na str. 136. Do każdego jest ilustracja na marginesie. Zastanów się, która historia najbardziej 

do Ciebie przemawia i jest Ci najbliższa? Który bohater przypomina Ciebie? Czy któreś 

z opisanych wydarzeń chciałbyś zobaczyć na własne oczy. Wybierz jeden cytat. 
 

Oto skrót: 
1. Pan Jezus przychodzi do dwóch sióstr: Marii i Marty. Maria słucha Jego słów, a Marta krząta 

się przy pracy. Jezus pochwalił Marię, ponieważ w tym momencie najważniejszą rzeczą było 



słuchanie Pana Jezusa. Chrystus cieszy się, gdy znajdujemy czas na modlitwę, na Mszę Świętą, 

na odrobienie religii. 

2. Jest to przypowieść o zagubionej owieczce, którą jest każdy grzesznik. Gdy odejdzie od Pana 

Boga, Pan Jezus jak Dobry Pasterz szuka jej.  

3. To przypowieść o synu marnotrawnym, który powrócił do ojca po utracie majątku; tata 

z miłością czekał na jego powrót. Pan Bóg czeka na nas w sakramencie spowiedzi gotowy 

wybaczyć. Trzeba tylko żałować i przeprosić. W tej historii jest też postać starszego brata, 

który nie odszedł od taty, a wypełniał odpowiedzialnie swoje obowiązki. Trudno mu było 

pogodzić się z radością taty i wyprawieniem uczty dla młodszego brata. 

4. To opis cudu na weselu w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus przemienił wodę w wino. Chrystus 

interesuje się naszymi potrzebami. Pomaga. Uczestniczy w naszym codziennym życiu.  

5. Ten tekst mówi o wielkiej miłości Pana Jezusa, który na krzyżu oddał za nas życie. Ilustracja 

przedstawia rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, która odbyła się nocą. 

6. Ostatni tekst odnosi się do uzdrowienia paralityka (nie mógł chodzić). Czworo przyjaciół 

przyniosło go na noszach i przez dziurę w dachu wpuścili do domu, w którym przebywał Pana 

Jezus. Chrystus uzdrawia nasze ciało i duszę. 

 

Polecenie. 

Napisz, który tekst biblijny jest Ci najbliższy i dlaczego. (Jeśli masz trudność z wyborem, możesz 

wybrać tekst z innej katechezy, np. cudowne rozmnożenie chleba, Pan Jezus chodzi po wodzie). 

 

Pan Jezus zachęca Cię do czytania Ewangelii. On chce, by każdy z nas znalazł swoje miejsce 

w historii zabawienia i by Słowo Boże niósł innym. Można podzielić się z kimś wrażeniami 

z przeczytanego fragmentu Ewangelii, wysłuchanego kazania w kościele, z lekcji religii. 

Zastanów się, co zrobisz, aby w wakacje pamiętać o Panu Bogu?  
 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Zadaniem każdego chrześcijanina jest niesienie Dobrej Nowiny innym ludziom. 

Przepisz na kolorowo w ozdobnej ramce dowolny tekst biblijny ze str. 140 i 141. 

Błogosławionego wypoczynku w czasie wakacji! 
 

Pomóż owieczce dojść do domu (słowo finish). 

 


