
Katecheza  

Temat: Jedyny i prawdziwy Bóg. 

Drodzy uczniowie 

Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać zadania przewidziane w ramach realizacji katechez z 
tamtego tygodnia. Bardzo proszę, by Ci uczniowie , którzy mają podręczniki robili zdjęcia tematu i 
przekazywali je tym, którzy nie mają podręcznika. Niestety na stronie www.świętywojciech.pl nie ma 
w ramach nauczania zdalnego materiałów do klasy VII i VIII. Myślę jednak, że damy radę! Tak więc 
kochani przystępujemy do pracy. 

1. Otwórz podręcznik na stronie 58. Zapisz temat do zeszytu. 
Zastanów się; 
- dlaczego Pan Bóg dał ludziom dekalog? 
- kiedy i gdzie to się stało? 
- czy potrafisz powiedzieć teraz 10 przykazań? ( jeśli nie to zaniedbałeś coś ważnego) 
 
Zapisz do zeszytu: 
„Na chrzcie świętym człowiek otrzymuje trzy cnoty teologiczne, które uzdalniają go do życia 
w obcowaniu z Trójcą Świętą. Są to: wiara ,nadzieja i miłość.  Cnoty te, właściwie rozwijane 
pomagają chrześcijaninowi w budowaniu relacji z Bogiem i uczą oddawać mu cześć”. 
 
Napisz czego zabrania nam Pierwsze Przykazanie Boże ( podręcznik str.59)? 
Wypisz przekroczenia przeciwko I przykazaniu ( podręcznik str.60-61). 
 

 

Katecheza 

Temat: Niedziela Palmowa 

1. Zapisz w zeszycie: 
„ Niedziela Palmowa zwana także Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczyna najważniejszy i 
najbardziej uroczysty okres w liturgii Kościoła – Wielki Tydzień. Przypomina ona o 
triumfalnym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy .W tym dniu święci się palmy na pamiątkę 
gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjezdzającym na osiołku do 
miasta. Zwyczaj święcenia palm wprowadzono do liturgii w XI wieku.” 
 
W tym  roku będziemy inaczej przeżywać Niedzielę Palmową. Postaraj się uczestniczyć we 
Mszy Świętej za pomocą radia, telewizji czy internetu. 
 

  



WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY 
zaznacz prawidłową odpowiedź 

 
      

      

   a) Do Jerozolimy  
  Gdzie Jezus wysłał dwóch uczniów? b) Do faryzeuszy  
   c) Do wioski naprzeciwko  
      

   a) Kosz jabłek  
  Co mieli znaleźć uczniowie w wiosce? 

b)  Uwiązane oślę, na którym jeszcze nikt nie  
   Siedział  
     

   c) Samarytankę  
      

  Co uczniowie mieli odpowiedzieć, a) Pan go potrzebuje  
  gdyby ktoś zapytał dlaczego zabierają b) Chcemy je kupić  
  oślę? c) Czy możemy je pożyczyć dla Pana?  
      

   a) Narzucili na nie swoje szaty i wsadzili na nie  
    Jezusa  
  Co uczniowie zrobili z osłem? b) Jeden z nich usiadł na osła i pojechał do  
    Jerozolimy  
   c) Oddali właścicielowi  
      

  Co robiła rzesza uczniów, gdy Jezus a) Radośnie chwalili Boga  
  b) Zawołali faryzeuszy  
  zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej?  
  c) Płakali  
    
      

  Jak nazwali Jezusa jego uczniowie w a) Królem  
  b) Nauczycielem  
  drodze do Jerozolimy?  
  c) Zbawicielem  
    
      

  O co faryzeusze poprosili Jezusa, gdy a) Żeby wytłumaczył im dlaczego to robią  
  usłyszeli, że uczniowie nazywają Go b) Żeby zgromił swoich uczniów  
  królem? c) Żeby przyjął ich do grona uczniów  
      

  Co zrobił Jezus, gdy faryzeusze a) Odpowiedział im, że jeśli ci będą milczeć to  
   kamienie krzyczeć będą  
  poprosili, żeby zgromił swoich   
  b) Zgodził się i zgromił swoich uczniów  
  uczniów?  
  c) Wygonił faryzeuszy  
    

      
      
      

 
 

Kochani. Wykonane zadania przesyłajcie w formie zdjęcia czy skanu na mój adres: 

ela.jakubik.sp8.pt@gmail.com. 

Życzę wszystkim zdrowia i dobrego tygodnia. 


