
Drodzy Uczniowie! Bardzo ładnie wykonaliście pracę domową z zeszłego tygodnia.  

Powtórzenie. Czy pamiętacie nadal, co spotkało tego człowieka, któremu pomagał 

Samarytanin? Czego chciał nas nauczyć brat Albert? Gdzie zbudowali dom bohaterowie 

przypowieści z zeszłego tygodnia i co się stało po burzy? 

W tym tygodniu nie ma pracy domowej. 

 

Religia 4c 

04.06.2020 

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”. 

 

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.  

 

 

Religia  

05.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Jak ziarnko gorczycy”. (temat 41, str. 118-119) 

Opis zajęć. Pomódlmy się o zdrowie dla chorych, pocieszenie dla zniechęconych i o łaski dla 

Waszych rodzin! 

 

Cel dzisiejszej katechezy to poznanie przypowieści o ziarnku gorczycy oraz odkrycie, że Pan 

Bóg umacniał chrześcijan w wierze i czuwał nad Kościołem mimo prześladowań. 

 

Dla dzisiejszej katechezy kluczowe jest, abyś zrozumiał, co to jest królestwo Boże. Przeczytaj 

w słowniczku (str. 119).  

 

Wyjaśnienie. Królestwo Boże to innymi słowy panowanie Pana Boga nad światem, 

szczególnie nad człowiekiem – panowanie w jego myślach, słowach czynach; mówiąc bardzo 

obrazowo chodzi o to, abyśmy poczuli niebo czyli Pana Boga, Jego dobroć, miłość w naszym 

życiu, w naszych sercach, już tu na ziemi;   



 

Wiara jest jak ziarno. Aby rosło, musi umrzeć czyli doświadczyć pewnych zmagań, trudności. 

Pierwotny Kościół cierpiał różne prześladowania i dzięki temu wiara pierwszych chrześcijan 

dojrzewała. 

 

Przeczytaj przypowieść (czyli opowiadanie) o ziarnku gorczycy (pierwszy tekst biblijny Mk 

4, 30-32) ze str. 118 w podręczniku. Co Pan Jezus powiedział o tym ziarenku? Co się z nim 

stało? Jak myślisz, dlaczego Pan Jezus wybrał właśnie ziarnko gorczycy, by ukazać początek 

i rozwój Królestwa Bożego? Oczywiście nie musisz zapisywać odpowiedzi, ale pomyśl. 

 

Przeczytaj tekst „Apostołowie głoszą Dobrą Nowinę światu” (str. 119 w podr.). Zauważ, 

że Kościół rozwijał się, mimo prześladowań. Jak to ziarenko, które obejmowało na początku 

tylko apostołów, z czasem objęło wszystkie narody na całym świecie. Niestety dziś Kościół 

także jest prześladowany, np. w Indiach, Korei, Chinach. Katolicy są dyskryminowani czy 

ośmieszani w mediach. Być może sami byliście świadkami sytuacji, w której ktoś krytykował 

wartości chrześcijańskie lub wyśmiewał. A jednak takie trudności wyzwalają w wielu 

katolikach odwagę, by obronić, by dać świadectwo swojej wiary.  

Czy wiecie, jak my wszyscy możemy starać się o rozwój królestw Bożego w naszym życiu? 

Mamy rozwijać w sobie dobre cechy charakteru. Dlatego sumiennie uczycie się, jesteście dla 

innych życzliwi i pomocni, nie sprawiacie swoim słowem nikomu przykrości, można na Was 

polegać.   

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

W przypowieści o ziarnku gorczycy Pan Jezus mówi o rozwoju Królestwa Bożego. 

Zapoczątkował je Pan Jezus i dziś obejmuje ono narody na całym świecie. Każdy 

chrześcijanin może budować Królestwo Boże prowadząc dobre życie. 

Możesz narysować ziarenko, a obok drzewo. 

 

 


