
Drodzy Uczniowie! 

Ważna informacja! Podręcznik do religii dla klasy VI nosi tytuł 

Wierzę w Kościół (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, 

Wydawnictwo św. Wojciech (okładka zielona). 

Przypominam, że podręczniki kupujecie  we własnym zakresie.  
Od przyszłego roku szkolnego wchodzi nowy podręcznik do religii dla klasy V, 

dlatego swoje podręczniki zostawcie sobie na pamiątkę. 
 

Powtórzenie. W jaki sposób zachowywali się uczniowie w czasie burzy na jeziorze? Czego 

uczy ta historia? Kogo Pan Jezus wskrzesił? Czym różni się wskrzeszenie od 

zmartwychwstania? 

 

Religia 5b  

Katecheza 

08.06.2020 

Temat. Każdy dzień z Jezusem. (temat 48 ze str. 142-143 w podręczniku) 

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkich maturzystów i ósmoklasistów o pomyślność 

w egzaminach. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, kim jest dla nas Pan Jezus w świetle prawdy 

o wniebowstąpieniu oraz zachęta do nadziei. 

 

Na obrazach ze str. 142 przedstawiono scenę wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jak wiecie, 

Chrystus wstąpił do nieba 40 dni po zmartwychwstaniu.  

 

Przeczytaj tekst „Jezus Panem Wszechświata” i terminy ze słowniczka. Czy umiałbyś teraz 

ustnie odpowiedzieć na pytania: 

- Po której stronie gospodarz sadza osobę, której chce wyrazić największy szacunek? 

- Do kogo odnosiło się pojęcie „wywyższony” w Starym Testamencie? 

 

Jeśli już potrafisz wyjaśnić pojęcia „wywyższenie” i „siedzący po prawicy” przeczytaj teksty 

biblijne Dn 7,14 i Mk 16,19-20. Czy potrafiłbyś ustnie odpowiedzieć na pytania: 

- Jakie jest panowanie Chrystusa? 

- Co to znaczy, że królestwo Chrystusa nie ulegnie zagładzie? 

- Co oznaczają słowa, że Jezus siedzi po prawicy Ojca? 

 

Podsumowanie. W świetle prawdy o wniebowstąpieniu Pan Jezus jest dla nas Bogiem 

równym Ojcu; jest Panem nieba i ziemi.; jest jedynym i wiecznym pośrednikiem u Ojca. 

Wniebowstąpienie jest więc ukoronowaniem dzieła zbawienia. Ono przypomina i zapowiada, 

że i my mamy osiągnąć niebo czyli życie wieczne z Bogiem. (Stąd zachęta do nadziei). Całe 

nasze życie jest oczekiwaniem na ponowne przyjście Chrystusa. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus 

przyjdzie, więc trwamy w postawie czujności i gotowości wypełniając z miłością Jego wolę.  

 

NOTATKA DO ZESZYTU 

Zapisz w kolorowej ramce. „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 

16,19). 

Pan Jezus wstąpił do nieba, ale nie opuścił nas, lecz umocnił nadzieję, że i my również tam 

będziemy. 



  

Religia   

Katecheza 

09.06.2020 

Temat. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (katecheza okolicznościowa) 

Opis zajęć. Cały czas módlmy się o ustanie pandemii. Są kraje, które dopiero teraz zmierzają 

się z duża falą zachorowań. Módlmy się także za nas, abyśmy gorąco kochali Pana Jezusa 

i gorliwie spełniali swoje obowiązki. „Ojcze nasz”, „Niechaj będzie Pochwalony 

Przenajświętszy Sakrament”. 

 

Celem dzisiejszej katechezy będzie przypomnienie sobie kilku pojęć: monstrancja, 

tabernakulum, hostia, Najświętszy Sakrament oraz wyjaśnienie znaczenia uroczystości 

Bożego Ciała dla chrześcijanina. 

 

Tabernakulum (w młodszych klasach nazywaliśmy je złotym domkiem Pana Jezusa) służy 

do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Najczęściej znajduje się w centrum ołtarza. 

Wieczna lampka (czerwona) przypomina o obecności Pana Jezusa.   

Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa ukryta pod 

postaciami chleba i wina. 

Monstrancja jest to naczynie (wyglądem często przypomina słoneczko) do umieszczania 

w nim konsekrowanej hostii w kościele. Monstrancje wystawiane są na ołtarz podczas 

nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji. 

W monstrancji umieszczana jest mała bądź duża konsekrowana hostia za pomocą specjalnego 

uchwytu zwanego melchizedekiem. 

Hostia (łac. hostia ofiara, zwierzę ofiarne) jest to opłatek z mąki pszennej, w kształcie koła, 

nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi. Rozróżniamy dużą hostię (w czasie 

Eucharystii spożywaną przez celebransa, a w czasie nabożeństw umieszczaną w monstrancji) 

i małe komunikanty rozdzielane wśród wiernych. Po konsekracji zmienia się ich substancja – 

stają się Ciałem Chrystusa. 
 

Jest taki dzień w roku, kiedy kapłan nie chowa Najświętszego Sakramentu po Komunii do 

tabernakulum, ale umieszcza konsekrowaną Hostię w monstrancji i niesie ją w uroczystej 

procesji, a my wszyscy publicznie oddajemy cześć Panu Jezusowi. Tak dzieje się w Boże 

Ciało. Przy czterech, specjalnie zbudowanych, ołtarzach zatrzymuje się wspólnie z wiernymi. 

Przy każdym ołtarzu kapłan śpiewa lub odczytuje fragment Ewangelii i głosi krótkie kazanie. 

Wspólnym śpiewem i modlitwami oddajemy hołd Panu Jezusowi. 
 

Zastanów się: 

- W jaki sposób przygotowujemy się do Uroczystości Bożego Ciała? 

- Jak adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? 

- Jak na co dzień wyznajemy wiarę w obecność Pana Jezusa w Eucharystii? 
 

W Boże Ciało chrześcijanie mają obowiązek być na Mszy Świętej. W tym roku procesje 

zapewne będą skromniejsze, ale pamiętajmy tego dnia podziękować Panu Jezusowi za to, że 

nas kocha i daje nam siebie w Eucharystii. 
 

NOTATKA DO ZESZYTU 

Uczestnicząc w procesji w Boże Ciało czcimy Chrystusa, wyznajemy naszą wiarę, 

dziękujemy za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. 

Narysuj i podpisz monstrancję oraz tabernakulum. 
 

UWAGA! Na stronie 3 i 4 przedstawiono monstrancję i tabernakulum oraz podręcznik. 



DO OBEJRZENIA! 

 

MONSTRANCJA I TABERNAKULUM 
  

     



 

 

  
 


