Materiały do pracy dla klasy I
Data: 31.03.2020. (wtorek)
Termin wykonania zadania: do końca bieżącego tygodnia.
Szczęść Boże!
Temat str. 76-77 podręcznik

37. Jezus jest z nami ukryty w chlebie-Ostatnia
Wieczerza.
1. Poproś rodziców o przeczytanie tekstu.

Kiedy wszystko było już przygotowane i nastał wieczór, Jezus
zjadł z uczniami ostatnią wieczerzę, w czasie której wziął chleb i
powiedział:181„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie
wziął kielich i powiedział: „Bierzcie i pijcie, to jest kielich Krwi
mojej”.
Dzień, w którym Pan Jezus ukrył się w chlebie, nazywamy Wielkim
Czwartkiem.
Od tego dnia Pan Jezus pozwolił swoim uczniom, a potem kapłanom,
by powtarzali Jego słowa i gesty – wtedy za każdym razem
przychodzi i ukryty w chlebie pozostaje razem z ludźmi.
Wykonaj polecenia ze strony 74 i 75 w podręczniku.
Proszę przesłać prace z tego dnia do oceny.
e-mail kontaktowy: religia.zdalne@wp.pl

Data: 01.04.2020. (środa)
Termin wykonania zadania: do końca bieżącego tygodnia.

Temat str. 78-79 podręcznik

38. Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas.
Posłuchajcie, nad czym zastanawiał się pewnego ranka Janek.
Piątek większy od innych
Dzisiaj rano Janka obudził bardzo smakowity zapach. Szybko więc
pomodlił się, ubrał i pobiegł do kuchni, aby sprawdzić, co tam się
dzieje. Okazało się, że mama piecze pysznie wyglądające mięso, a na
dodatek zdobiła smakowite ciasta.
– Mamo, dziś szykujesz chyba superobiad. To mięsko tak cudnie
pachnie!– zawołał Janek po wejściu do kuchni.
– Ależ Janku, dziś mięsa nie jemy, dziś jest Wielki Piątek odpowiedziała mama. – Teraz biegnij się umyć i przychodź na
śniadanie. Janek szybko spełnił polecenie mamy, cały czas
zastanawiając się, dlaczego piątek ma być jakiś wielki. No i jeżeli jest
wielki, to dlaczego nie świętujemy, jedząc jakieś superjedzonko. Tak
go to zaciekawiło, że jedząc chleb z masłem i dżemem zapytał mamę:
– Mamusiu, a dlaczego piątek jest wielki?
– Pamiętasz synku, że wczorajsza Msza, na której byliśmy, była
trochę inna niż zazwyczaj w niedzielę. W połowie Mszy przestały
grać organy, a na zakończenie ksiądz przeniósł Pana Jezusa w Hostii
do bocznego ołtarza.
Modliliśmy się tam razem po Mszy. Wczoraj wspominaliśmy dzień,
kiedy Pan Jezus odprawił pierwszą Eucharystię oraz nakazał
apostołom i ich następcom – kapłanom czynienie tego aż do końca
świata.
– Och! – westchnął Janek – tak dużo się wczoraj działo, że nie
wszystko pamiętam. Ale dlaczego dzisiejszy piątek jest wielki?
Mama cierpliwie wyjaśniała.
– Dziś wspominamy dzień, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu. Jest
to bardzo ważny dzień. Pan Jezus uczynił to z wielkiej miłości do nas,

bo tylko tak mógł nas zbawić, czyli sprawić, że kiedyś wejdziemy do
nieba. Wielka była miłość Pana Jezusa, wielkim wydarzeniem była
Jego śmierć na krzyżu i dlatego ten dzień nazywa się Wielki Piątek.
Do kuchni wszedł tata i Janek zapytał go:
– Tato, co jesz na śniadanko?
– Dziś Wielki Piątek, więc jem tylko chleb z masłem – odpowiedział
tata.
– Dziś zachowujemy post, więc postanowiłem zjeść tylko jedną
kromkę.
– Nie zapomnij, Janku, że dzisiaj również pójdziemy do kościoła –
zawołała mama. – Będziemy słuchać opisu męki Pana Jezusa z Pisma
Świętego i będziemy adorowali krzyż.
– Jak to adorowali? – zdziwił się Janek.
– Ministranci będą trzymali krzyż – tłumaczyła mama – a my
podejdziemy do niego i z szacunkiem ucałujemy go.
– Wiesz, mamo – zawołał Janek – skoro dziś wspominamy śmierć
Pana Jezusa na krzyżu, to powycieram wszystkie krzyże, które są w
naszym domu, bo one przypominają o miłości Pana Jezusa.
Wykonanie zadań ze strony78 i 79 w podręczniku.
Zachęcam do śpiewania pieśni „Krzyżu Chrystusa” (nagranie w
załączniku).
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