
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: 

religia.sp11@tlen.pl albo przez dziennik elektroniczny 

kl. 5b – 6 maja oraz 8 maja 

kl. 5a – 8 maja oraz 14 maja 

Tematy zapisujemy w zeszycie przedmiotowym. Kolejne katechezy realizujemy zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć.  

SKAN, ZDJĘCIE LUB WYKONANE ZADANIA W WORDZIE PROSZĘ WYSYŁAĆ NA 

PODANY ADRES – BĘDĄ OCENIANE (PODOBNIE POPRZEDNIE KATECHEZY) 

 

 Katecheza 43 

 

Temat: Chrześcijański sens cierpienia. 

Proszę odczytać tekst: „Miłość Boża leczy duszę i ciało” (podręcznik, s. 126).  

Podczas dzisiejszej katechezy poznamy istotę i znaczenie ewangelicznego przekazu o cudach 

Jezusa oraz chrześcijańskiego sensu cierpienia.  

Proszę odczytać teksty biblijne „Pan Jezus uzdrawia chorych”.  

Na podstawie przeczytanych tekstów widzimy, że (tekst zapisany kursywą przepisujemy do 

zeszytu):  

       Moc Jezusa nie tylko objawiała się zewnętrznie w przynoszeniu ulgi w 

cierpieniu fizycznym lub w przywracaniu do życia, ale obejmowała także ludzkie 

dusze. Cudowne uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa utwierdzają nas w 

tym, że jest On Mesjaszem i jedynym Zbawicielem dającym życie wszystkim, którzy 

w Niego wierzą. Pan Jezus nadal dokonuje uzdrowień w sakramencie pokuty i 

pojednania oraz w sakramencie namaszczenia chorych.  

Proszę odczytać tekst „Sakrament pokuty i pojednania” i odpowiedzieć na pytania, odpowiedzi 

zapisujemy pod notatką.  

 W jaki sposób Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania? 

 Na czym polega łaska sakramentu pokuty i pojednania? 

 Jakie są warunki spowiedzi? 

 

 

 Katecheza  

Temat: Jezus wobec cierpiących. 
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Odczytujemy tekst biblijny na str. 128 rozpoczynający się od słów „Choruje ktoś wśród 

was?” oraz tekst „Sakrament namaszczenia chorych”.  

Odpowiedzi na poniższe pytania zapisujemy pod tematem lekcji.  

 W jaki sposób Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania? (tekst biblijny) 

 Co jest istotą tego sakramentu? 

 Na czym polega łaska sakramentu namaszczenia chorych? (Czego Jezus udziela nam 

w tym sakramencie?) 

 W jaki sposób możemy troszczyć się o chorych? 

Wykonujemy zadanie nr 2 i 3 w karcie pracy (s. 83).  

2. Wyjaśnij, na czym polega zdrowie duszy. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Poprzez które sakramenty Pan Jezus uzdrawia nasze dusze i obdarowuje nas swoją 

miłosierną miłością i siłą? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 


