
Tydzieo obowiązywania 20 - 24 kwietnia 2020 
 
Katecheza 5 (45 w podręczniku) 
 
Temat: Naszym życiem świadczymy o Chrystusie - nakaz misyjny (str. 104 - 105) 
Cel: Zapoznanie z nakazem misyjnym Jezusa 
 
Nakaz misyjny jaki od Pana Jezusa otrzymali Apostołowie jest następujący: (1) "Idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywad wszystko, co wam przykazałem". 
(2) W naszych czasach tymi, którzy starają się przybliżyd nas do Chrystusa są kapłani, siostry i bracia 
zakonni, a przede wszystkim rodzice. 
Ten nakaz może i powinien realizowad w swoim życiu każdy z nas - to znaczy - ma (3) świadczyd o 
Jezusie i szerzyd Dobrą Nowinę (Ewangelię) o zbawieniu ludziom, wśród których żyje.  
 
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z 
fioletowego pola (str. 105) i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu. 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również 
wyślij. 
 
 
 
 
Katecheza 6 (46 w podręczniku) 
 
Temat: Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie 
Cel: Przedstawienie prawdy o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa 
 
Zmartwychwstały Pan Jezus ukazywał się swoim Apostołom i uczniom przez 40 dni. Przebywając z 
nimi umacniał ich wiarę i przygotowywał do rozstania. Tłumaczył im, że wstąpi do nieba, by 
przygotowad im tam miejsce. (1) Pan Jezus wstąpił do nieba 40 dni po swoim Zmartwychwstaniu. 
(2) Świadkami Wniebowstąpienia Pana Jezusa byli Apostołowie. To pokazuje nam, że 
(3) ostatecznym celem człowieka jest niebo, którego osiągnięcie jest uzależnione od życia człowieka. 
Naszym Przewodnikiem w tej wędrówce jest Jezus. Aby zjednoczyd się z Chrystusem w Jego chwale 
(w niebie) (4) powinniśmy regularnie czytad Słowo Boże, przyjmowad z wiarą sakramenty święte. 
 
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z 
fioletowego pola (str. 107) i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu. 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również 
wyślij. 


