
Szanowni Państwo!  

Jeśli ktoś z Państwa jeszcze mi nie podał tej informacji, proszę 

o wiadomość na e-mail fides20200@wp.pl – w jakiej parafii 

planują Państwo Uroczystość Pierwszej Komunii swojego dziecka. 

 
W zeszłym tygodniu był temat 40 i 41. Czy pamiętacie, co Pan Jezus zrobił w czasie Ostatniej 

Wieczerzy – co wziął do swoich rąk? Gdzie pójdą po śmierci osoby, które przyjmują 

Komunię Świętą? 
Odp. chleb i wino; do nieba; 

 

 

Religia 2d 

02.06.2020 

Katecheza 

Temat. Sakramenty święte (temat 43, str. 106-109 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkie dzieci, które wczoraj obchodziły swoje święto, aby 

czuły się kochane. 

 

Sakramenty święte to dary Pana Jezusa. Dzięki nim otrzymujemy różne Boże dary, a Pan 

Jezus okazuje nam miłość. Takim darem Bożym, choć niewidzialnym jest łaska. 

Sakramentów jest siedem. Nie wszystkie musimy przyjąć, a niektóre z nich tylko raz. 

Sakramenty są widzialne, bo je widzimy, np. dziecko i księdza, który polewa jego główkę 

wodą. Nie widzimy jednak łaski czyli, jak to dziecko zyskuje czyste serce i staje się 

dzieckiem Bożym. Przeczytaj informacje ze str. 107 w podręczniku. Obejrzyj ilustracje na str. 

108 i 109. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU 

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski.  

7 sakramentów świętych. 

1. Chrzest. 

2. Bierzmowanie. 

3. Eucharystia. 

4. Sakrament pokuty i pojednania. 

5. Namaszczenie chorych. 

6. Kapłaństwo. 

7. Namaszczenie chorych. 

 

Praca domowa. (tylko dla chętnych) 

Ćw. ze str. 50 (1 rysunek w lewej kolumnie to namaszczenie chorych; 3 rysunek w lewej 

kolumnie to bierzmowanie) 

 

 

Tu znajdziesz filmiki, które objaśniają poszczególne sakramenty. 

 

Brat Franciszek. Sakramenty wtajemniczenia (inicjacji) chrześcijańskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rti2wyYKIqg 

 

Brat Franciszek. Sakramenty uzdrowienia. 

https://www.youtube.com/watch?v=IaGPdkREnHA 
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Brat Franciszek. Sakramenty w służbie innym. 

https://www.youtube.com/watch?v=dpK4GTr9F4Y 

 

Religia 2d 

05.06.2020 

Katecheza 

Temat. Niedzielna Eucharystia (temat 44, str. 112-113 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się o zdrowie wszystkich chorych i za maturzystów. 

 

Obejrzyj ilustrację na str. 112 i odpowiedz sobie na pytanie, w jaki sposób ta rodzina 

przygotowuje się do wyjścia na Mszę Świętą. Poszukaj członków tej rodziny na ilustracji 

ze str. 113. Jakie funkcje pełnią na Mszy Świętej? 

Tak, dziewczynka śpiewa w chórze (więc z domu wzięła książeczkę), syn jest ministrantem 

(dlatego wziął z domu albę – to ten biały strój; ten chłopczyk stoi tyłem obok księdza), 

a rodzice siedzą w ławce). Wszyscy ładnie ubrali się.  

 

Przeczytaj tekst ze str. 113, który opowiada w jaki sposób aktywnie uczestniczymy we Mszy 

Świętej.  

 

Na Mszę Świętą przychodzimy ładnie ubrani, nie spóźniamy się, wykonujemy z szacunkiem 

różne gesty, śpiewamy, odpowiadamy. W niedzielę Pan Jezus zmartwychwstał i z tego się 

cieszymy. Po Mszy Świętej możemy spędzić wspólnie czas z rodziną, zjeść obiad, odwiedzić 

babcię. Najważniejsze jednak, byśmy znaleźli czas dla Pana Boga – na codzienną modlitwę 

i Mszę Świętą. W niedzielę powstrzymujemy się również od pracy, od porządków w domu 

czy w ogrodzie. Odpoczywamy.  

 

NOTATKA W ZESZYCIE. 

Przepisz słowa z pomarańczowej ramki ze str. 113 w podręczniku. Nie trzeba robić nic 

w ćwiczeniówce.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpK4GTr9F4Y

