
UWAGA! Pojawił się NOWY PODRĘCZNIK do klasy piątej! 
 

Tytuł podręcznika: „Bóg szuka człowieka” (dwie części)  redaktorzy: s.Beata 

Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech. 

 

Nie kupujemy zatem podręcznika od obecnej klasy piątej! Wprowadzamy nowy 

podręcznik. Przypominam, że kupuja go Państwo we własnym zakresie! 

Uwaga! Podręcznik składa się z dwóch części!!! 
  

 

Religia 4a 

08.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Boża Opatrzność czuwa nad nami”. (temat 39, str. 114-115) 

Opis zajęć. Pomódlmy się o ustanie pandemii, o dar nieba dla zmarłych oraz za wszystkich 

maturzystów „Ojcze nasz”. 

 

Przypominam, że w czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

czyli Boże Ciało. Jest to święto nakazane czyli związane z obowiązkiem Mszy Świętej. 

W tym roku zapewne skromniej przeżyjemy tę uroczystość, ale pamiętajmy tego dnia 

podziękować Panu Jezusowi za to, że nas kocha i daje nam siebie w Eucharystii. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie, co to jest Opatrzność Boża. 

 

Przeczytaj teksty biblijne ze str. 114 w podr. Co Pan Jezus mówi o ptakach, liliach polnych, 

o włosach na głowie? Zastanów się, w jaki sposób Pan Bóg opiekuje się światem. 

 

Przeczytaj ze słowniczka, co to jest Opatrzność Boża oraz teksty w podręczniku.  

 

Podsumowanie. Opatrzność Boża to opieka Pana Boga nad człowiekiem. Pan Bóg opiekuje 

się ludźmi, chroni ich, ostrzega, ratuje w trudnościach, troszczy się o ich codzienne sprawy. 

Pan Jezus uczy nas, że skoro dba o ptaki czy lilie, to tym bardziej troszczy się o ludzi. Nigdy 

nie jesteśmy sami. Zawsze jest przy nas. Ta myśl dodaje otuchy i sprawia, ze mamy siłę 

sprawiać, by ten świat był lepszy. Dzięki Panu Bogu, nawet w tej sytuacji, która trwa teraz, 

nie czujemy się osamotnieni. Wierzymy, że Pan Bóg wyprowadzi z niej dobro i cały czas nad 

nami czuwa. Nie boimy się, bo On jest przy nas.  

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

„Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić…”  (Mt 6, 25) 

Pan Bóg opiekuje się ludźmi i im pomaga. Te opiekę nazywamy Bożą Opatrznością.  

 
Poniżej zdjęcie 1 części podręcznika (Przepraszam za wielkość i jakość, ale nie posiadam w tej chwili lepszego). 

Ufam, że je widać. 


