
Drodzy Uczniowie! Dziękuję za przesłanie pracy domowej. W tym tygodniu nie ma pracy 

domowej. 

Powtórzenie. Czy pamiętasz z zeszłego tygodnia, jak się nazywał zmarły w 1981 roku prymas 

Polski? W którym roku zawarto konkordat? 
 
Sprawdź pracę domową. Poniżej podałam tylko te zdania (nie są po kolei), które były fałszywe i podkreśliłam błędy. 

1. Ojciec Maksymilian założył Niepokalanów w Polsce, Japonii i Indiach, a w Rzymie ustanowił Rycerstwo 

Niepokalanej.  

2. Od 1922 roku ojciec Maksymilian wydawał tygodnik katolicki „Rycerz Niepokalanej”, później także w języku 

japońskim. 

3. Św. Maksymilian uruchomił w polskim Niepokalanowie drukarnię, elektrownię, straż pożarną, teatr 

i przygotowywał powstanie stacji radiowej. 

4. Rodzice Maksymiliana Marianna i Janusz Kolbe należeli do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, a on sam 

urodził się w 1984 roku w Zduńskiej Woli. 

5. Maksymilian wstąpił wraz z bratem do franciszkanów w Pabianicach, a w 1914 roku przyjął drugie imię Maria. 

 

Religia 6e 

2.06.2020 

Katecheza 

Temat. Święci w życiu Kościoła i każdego z nas. (temat 48, str. 132-133 w podręczniku) 

Opis zajęć. Módlmy się o ustanie pandemii oraz o to, by wszystkie dzieci czuły się kochane 

i abyśmy pragnęli świętości „Ojcze nasz”. 

 

Cel naszej katechezy to pogłębienie prawdy o świętych w życiu Kościoła jako wzorach dla 

naszej wiary. 

 

Przeczytaj ze słowniczka, co to jest kanonizacja i święty oraz teksty ze str. 132 i 133 w podr.. 

Zastanów się, jaką rolę odgrywają święci odgrywają w życiu Kościoła i naszym życiu? 

 

Polecenie.  

a) Napisz, kogo nazywamy świętym? 

b) Wymień kilku dowolnych świętych. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Od 993 roku Kościół oficjalnie uznaje wyznawcę Chrystusa za świętego. Każdy święty szedł 

heroiczną drogą wiary. Przepisz ze słowniczka co to, jest kanonizacja. 

 

Religia  

3.06.2020 

Katecheza 

Temat. Święty Stanisław ze Szczepanowa. (temat 44, str. 138-141 w podręczniku) 

Opis zajęć. Módlmy się o ustanie pandemii i za maturzystów. 

 

Celem naszej katechezy jest odkrycie w świętym Stanisławie ze Szczepanowa patrona narodu 

polskiego. 

 

Czytając teksty o św. Stanisławie w podręczniku (str. 138-141), zwróć uwagę, kim był święty 

Stanisław? Jakimi odznaczał się cechami? Gdzie tkwiło źródło jego siły? Jakie zadania 

przyjął jako biskup?  Czego nas uczy św. Stanisław? 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Polecenie. Ułóż i zapisz krótką notatkę z dzisiejszej lekcji (do 5 zdań). 
 


