
Religia - Spotkanie z Panem Bogiem 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 

Kolejne nasze spotkanie z Panem Bogiem w domu. W tym tygodniu takie  propozycje dla Was :) 

1. Pomódlcie się w domu własnymi słowami lub tekstami znanych Wam modlitw w różnych intencjach. 

2. Pośpiewajcie religijne piosenki. Kto śpiewa ten dwa razy się modli :) 

3. W czerwcu czcimy Najświętsze Serce Jezusa, które zobaczyła w objawieniu św. Małgorzata Alacoque.  

    Płonące miłością Najświętsze Serce otoczone było cierniami, które raniły je ze wszystkich stron. 

    Pan Jezus powiedział wtedy Małgorzacie - „Patrz! Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało”. 

                                                                                      

    Zapraszam was na litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa już w kościele, codziennie o godz. 17.30. 

    W załączniku dla chętnych kolorowanka. 

4. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała, na której prawdopodobnie nie odbędą się tradycyjne procesje.  

    Świętowanie będzie inne niż zawsze, ale ważne, abyśmy wykorzystali ten czas i świętowali go na swój sposób. 

   Jak możemy świętować Boże Ciało w tym trudnym czasie? 

    Moja propozycja dla Was: Stwórzcie „Kwiat dla Jezusa”  

    Przygotujcie z całą rodziną kreatywny „Kwiat dla Jezusa”, który będzie wykonany z dowolnego materiału – 

    bibuły, papieru, plastiku czy metalu. Po zakończeniu wspólnej pracy nad nim zróbcie zdjęcie i przyślijcie do 

    mnie, a potem ofiarujcie go Panu Jezusowi w kapliczce lub kościele w uroczystość Bożego Ciała.  

    Najciekawsze kwiaty wyślę na konkurs.                                                                               
 

Poniżej przygotowane są dla Was karty pracy z poszczególnych tematów lekcyjnych. 



Klasa I  - Słucham Pana Jezusa. (Katecheza 46) 

PODRĘCZNIK ZNAJDZIECIE TUTAJ: 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/13b74b160339a3e4dbc740114ab85656f253685c202004.pdf.html 

Pan Jezus nauczał dzieci i dorosłych, bogatych i biednych; tych, którzy żyli w jego czasach i później.  

Pan Jezus naucza także tych, którzy żyją dzisiaj, czyli nas. 

W jaki sposób nauczanie Pana Jezusa dotarło do ludzi żyjących w późniejszych czasach niż On żył? 

Na to pytanie znajdziecie odpowiedz w karcie pracy (krzyżówka). 

O czym mówi Pan Jezus? 

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (...) 

  Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". 

Pan Jezus mówi nam o miłości, przykazuje nam kochać Pana Boga i bliźniego. Bliźni to każdy człowiek. 

 

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami albo starszym rodzeństwem: 

-  gdzie dzisiaj słuchamy Pana Jezusa, gdzie poznajemy Jego naukę zawartą w Piśmie Świętym, 

-  kto pomaga nam w zrozumieniu tej nauki, 

- jak mamy kochać Pana Boga. 

Nauczcie się na pamięć: Przykazania Miłości.  

Może być śpiewająco :)  https://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

Klasa II - Eucharystia - pokarm na życie wieczne. (Katecheza 40) 

Podczas cudownego rozmnożenia chleba Pan Jezus zapowiedział uczniom inny pokarm. Miało się nim stać Jego 

Ciało. Wiele osób jednak nie rozumiało tych słów i zaczęło od Niego odchodzić.  

Jaki dar otrzymają ci, którzy pozostaną przy Panu Jezusie? 

Pan Jezus powiedział: 

 "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". 

Tym darem jest EUCHARYSTIA - Komunia Święta. Chrystus daje nam swoje Ciało i swoją Krew, by każdy z nas mógł 

w przyszłości osiągnąć niebo i przebywać w domu Ojca.  

Kiedy Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem? 

Każdego dnia w kościołach na całym świecie są odprawiane Msze Święte, podczas których ludzie w różnym wieku 

mogą przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Każdego dnia Pan Jezus staje się pokarmem na życie wieczne. 

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem albo przeczytajcie w podręczniku: 

- co otrzymują ludzie, którzy będą przyjmowali Ciało Pana Jezusa, 

- co jest potrzebne, by ludzie zrozumieli obecność Pana Jezusa w Eucharystii. 

Pamiętacie piosenkę "Idzie mój Pan" -  https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

Klasa III - "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie" - przyjęcie Komunii Świętej. (Katecheza 41) 

Jeśli ktoś na coś nie zasługuje lub nie jest czegoś wart, to mówimy, że jest niegodny, na przykład: jeśli ktoś kłamie, 

to jest niegodny zaufania. Słowa „niegodny” używamy też wtedy, gdy chcemy podkreślić naszą pokorę wobec kogoś 

lub czegoś, na przykład, że nie jesteśmy warci wielkich zaszczytów. 

Przeczytajcie w podręczniku fragment z Ewangelii wg św. Mateusza o setniku. (str.112) 

Setnik powiedział takie słowa: 

«Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowi..." 

Setnik uważał, że jest niegodny, aby przyjąć w swoim domu Pana Jezusa. Wierzył jednak, że samo słowo 

wypowiedziane przez Pana może uzdrowić jego sługę. Pan Jezus pochwalił wiarę tego człowieka. 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/13b74b160339a3e4dbc740114ab85656f253685c202004.pdf.html
https://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4
https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA


W czasie sprawowania Mszy Świętej, tuż przed Komunią Świętą, wypowiadamy słowa setnika, prosząc Pana Jezusa: 

„Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. 

Wierzymy, że pod postaciami chleba i wina obecny jest sam Pan Jezus, który obdarza nasze serca niezliczonymi 

łaskami, tak bardzo potrzebnymi do życia zgodnego z wolą Bożą. Z pokorą wyznajemy jednak, że nie jesteśmy godni 

aż tak wielkiego zaszczytu.  

Odpowiedzią na przeogromną miłość Pana Jezusa powinno być nasze dobre przygotowanie się do przyjęcia Go  

w Komunii Świętej.  

Komunię Świętą musimy przyjąć GODNIE! Co to znaczy? 

1. Nasza dusza musi być w stanie łaski uświęcającej. Nasze serce musi być czyste, nienaznaczone grzechem 

    śmiertelnym. 

2. Musimy zachować post eucharystyczny, czyli nie przyjmujemy żadnego pokarmu na godzinę przed przyjęciem 

    Komunii Świętej. 

3. Naszą pokorę i cześć Panu Jezusowi okazujemy, klęcząc podczas przyjmowania Komunii Świętej. 

4. Nasze odświętne ubranie wskazuje, że spotkanie z naszym Przyjacielem jest dla nas bardzo ważne.  

    Właściwe zachowanie w kościele jest wyrazem czci i szacunku, jaki okazujemy Panu Bogu. 

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem albo przeczytajcie w podręczniku: 

- o czym mówią słowa modlitwy „Panie, nie jestem godzien”, 

- na czym polega godne przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

Pośpiewajcie - "Zbliżam się w pokorze" -  https://www.youtube.com/watch?v=Ti04bTFyFkU 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

 

Z pamięcią na modlitwie - Katechetka :) 

                                                                                                                                                                                                                                

Jeśli chcecie pokazać mi swoje prace możecie wysyłać na maila - felinska8@wp.pl lub Messengera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti04bTFyFkU

