
Tydzień obejmuje okres od 20.04. do 24.04.2020

Klasa 3b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według św. Łukasza 24,1-9. Zaproś rodziców do 
wysłuchania .
„W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane 
wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy 
wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc 
jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz 
trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od 
grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym”. 
Zastanów się:
 – Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa? 
– Dlaczego kobiety tam się udały? – Co zobaczyły przy grobie? 
– Kto stanął przed nimi u grobu? 
– Co powiedzieli do kobiet mężczyźni w lśniących szatach? 
– Komu niewiasty oznajmiły wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa? 
– Kim byli mężczyźni w lśniących szatach? 
– Co kobiety przekazały apostołom? (że Jezus zmartwychwstał) 
Święta Wielkanocne przypominają nam, że my również zmartwychwstaniemy – nasze istnienie nie 
zakończy się z chwilą śmierci, będziemy żyć wiecznie. Dlatego jesteśmy szczęśliwi i śpiewamy 
radosne „Alleluja”. 
Czy wiesz że …
Alleluja znaczy „ chwalmy Pana”.
W Kościele prawosławnym i w niektórych domach w Polsce na Wielkanoc ludzie pozdrawiają się 
słowami „Jezus zmartwychwstał”, na które należy odpowiadać „Prawdziwie zmartwychwstał”. 
Jesteśmy bardzo radośni, ponieważ: Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. Jezus jest z nami.
 Każda niedziela jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Przychodzimy wówczas na 
Mszę Świętą, aby dziękować Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, i wielbić Go pieśnią i modlitwą. 

Zadanie: Narysuj, co w twoim domu przypomina o zmartwychwstaniu Chrystusa. Pracę włóż do 
teczki.

Dzień 2

Przeczytaj fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według św. Łukasza 18,10-: „Dwóch ludzi 
przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy 
się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 
nabywam». A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi 
mówiąc: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika». Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony»”. 



Czy wiesz że …
Faryzeusze stanowili jedną z wyższych warstw społeczeństwa w Palestynie, dlatego też uważali się 
za lepszych od innych ludzi i często nimi pogardzali. Celnicy pracowali dla Rzymian, pobierając 
podatki od Żydów. Nie zawsze robili to uczciwie, dlatego wiele osób uważało ich za gorszych i nie 
byli lubiani. Jednym z celników był Zacheusz, który po spotkaniu z Panem Jezusem zaprosił Go do 
swojego domu, nawrócił się i zmienił swe życie. 
Zastanów się:
 – Kto przyszedł do świątyni? 
– Jak modlił się faryzeusz? 
– Jak modlił się celnik?
 – Którego z nich Jezus pochwalił? 
– Dlaczego Jezus pochwalił celnika? 
Przeczytaj poniższy wiersz. Do czego zachęca?

Gdy ktoś mnie uderzy, skrzywdzi albo zrani, 
to tak, jakby wrzucił mi do serca kamyk, 
który mi ciąży, uwiera i boli, jak skaleczenie, co nie chce się zagoić. 
Gdy takich kamyków jest tam coraz więcej, 
to od nich kamienne robi mi się serce. 
I zapominam, że ja też kogoś ranię i krzywdzę, zasmucam, a czasem okłamię… 
Więc gdy Cię proszę, żebyś mi przebaczył, 
tym od kamyków muszę też wybaczyć… 
Wtedy serce jak ptak chce zaśpiewać, bo nie ma nikogo, na kogo się gniewam!  
(br. t. Ruciński, Ojcze nasz, jakiego jeszcze nie znasz, Częstochowa 1995) 

Naucz się formuły spowiedzi na 07.05.2020r.
Przed podejściem do konfesjonału odmów „Modlitwę o dobrą spowiedź”, którą znajdziesz w swojej 
książeczce „Ojcze nasz”.
Po podejściu do konfesjonału uklęknij i przywitaj się: 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen. 

Następnie przeżegnaj się:

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Mam …. lat.

albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … . 

Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi 
grzechami: … 

Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz: 

 Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę 
cię ojcze o pojednanie mnie z Bogiem i z kościołem.

Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona 
szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie 
rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył. 

Na wezwanie kapłana wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:



 „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)

 Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego” 

uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno: 

 Amen. 

 Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:

Wysławiajmy Boga, bo jest dobry. 

 Odpowiedz: 

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. 

 Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 

 Odpowiedz: 

Bóg zapłać. 

Idź teraz do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy i podziękuj Mu za przebaczenie, proś o pomoc w 
wypełnianiu postanowień i odpraw zadaną przez kapłana pokutę. 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica w klasach I-III,
- umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace. 

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - w godzinach 
od 12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - w godzinach 
od 12:00 -15:00.

                                                                                                                  


