
DO RELIGII w klasie trzeciej obowiązują:  

- podręcznik Przyjmujemy Pana Jezusa (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta 

Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech (okładka żółta),  

- zeszyt ćwiczeń Przyjmujemy Pana Jezusa,  

- oraz zeszyt 32 – kartkowy w kratkę. 
 

Przypominam również, że podręczniki i ćwiczeniówki do religii kupują 

Państwo we własnym zakresie.     ZDJĘCIA SĄ na 2 STRONIE! 
 

Wypisując 7 sakramentów świętych przez pomyłkę dwa razy wpisałam ten sakrament. 

Siódmy sakrament to oczywiście małżeństwo. Przepraszam za pomyłkę.  
 

Jeśli ktoś z Państwa jeszcze mi nie podał informacji, proszę o wiadomość na e-mail 

fides20200@wp.pl – w jakiej parafii planują Państwo Uroczystość Pierwszej Komunii 

swojego dziecka. 

 
Religia 2d 

09.06.2020 

Katecheza 

Temat. Uroczystość Bożego Ciała. (temat 48, str. 120-121 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkich maturzystów oraz ósmoklasistów, aby z powodzeniem 

zdali egzaminy „Zdrowaś Maryjo”. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że w czasie Uroczystości Bożego Ciała spotykamy 

Pana Jezusa na naszych ulicach.  

 

Przyjrzyj się zdjęciom oraz przeczytaj teksty ze str. 120 i 121 w podręczniku. 

 

Już w czwartek będzie uroczystość, którą nazywamy Boże Ciało. Tego dnia 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. Dziewczynki sypały płatki kwiatów, by 

Pan Jezus mógł przejść ulicami miast po kolorowym i pachnącym dywanie z kwiatów. 

 

Przypomnijmy sobie teraz dwa pojęcia: monstrancja oraz Najświętszy Sakrament. 

Najświętszy Sakrament to Pan Jezus ukryty pod postacią chleba. 

Monstrancja to naczynie, w którym wystawiany jest Najświętszy Sakrament. 

 

W Boże Ciało ksiądz niesie Pana Jezusa w monstrancji (która jest złota i przypomina 

słoneczko) – spójrz na zdjęcie ze str. 120. 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 (zdjęcie ze str. 121 

w podr.). Przed tabernakulum klękamy. Dlatego, gdy przechodzi obok nas ksiądz z Panem 

Jezusem umieszczonym w monstrancji, my również klękamy. 
 

Jak sądzisz, dlaczego uczestniczymy w procesji Bożego Ciała? 
Odp. uczestniczymy w procesji Bożego Ciała, aby okazać miłość Panu Jezusowi, aby Go uczcić, 

modlić się. 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.  
 

PRACA DOMOWA  

Ćw. 2 ze str. 55 (podpowiedzi: 2 to monstrancja, 4 dziewczynka)  

mailto:fides20200@wp.pl


Załącznik do obejrzenia: 

 

   MONSTRANCJA 

 


