Materiały do pracy dla klasy II
Data: 31.03.2020. (wtorek)
Szczęść Boże!
Termin wykonania zadania: do końca bieżącego tygodnia.
Temat str. 68-69 podręcznik

33.

Wielki Czwartek-dzień Mszy Świętej i kapłaństwa.

1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu.
2. Ostatnia wspólna kolacja
Wieczorem Jezus i Jego uczniowie zebrali się w wielkiej sali zwanej Wieczernikiem i usiedli do wspólnej kolacji. Wszyscy cieszyli się, że Jezus jest
z nimi, On jednak wiedział, że jest to ich Ostatnia Wieczerza, którą
wspólnie spożywają. Jezus wziął chleb, podziękował Bogu za niego i
połamał go, aby wszyscy mogli wziąć po kawałku.
– Ten chleb jest moim Ciałem, które wam daję – rzekł.
Potem wziął kielich z winem, podziękował za nie Bogu Ojcu i podał go
swoim uczniom, mówiąc:
– To wino jest moją Krwią, to znaczy moim życiem, które zostanie oddane
za odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Potem Jezus powiedział:
– Gdy mnie już nie będzie, czyńcie podobnie na moją pamiątkę.
– Co Pan Jezus zrobił z chlebem?
– W co Pan Jezus przemienił chleb?
– W co przemienił wino?
W Wielki Czwartek Pan Jezus polecił Apostołom przygotować wieczerzę, czyli
uroczystą świąteczną kolację. Podczas tej wieczerzy Jezus przemienił chleb w
swoje Ciało, a wino w swoją Krew. W ten sposób pozostał razem z nami do dziś
pod postaciami chleba i wina. Przemienił te dary, aby ludzie mogli przyjmować
Go pod postacią chleba i wina.

3. Wykonaj polecenia ze strony 68 i 69 w podręczniku.
Prace z tego dnia przesyłamy do oceny:
e-mail kontaktowy: religia.zdalne@wp.pl

03.04.2020-piątek

Temat str. 70-71 podręcznik

33.

Wielki Piątek- Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości.

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. W razie potrzeby poproś o pomoc
kogoś dorosłego.
Na krzyż z Nim!

Po Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus został pojmany przez żołnierzy.
Jeden z Jego uczniów o imieniu Judasz zdradził Go i wydał kapłanom
i uczonym w Piśmie Świętym.
Wczesnym rankiem żołnierze zaprowadzili Jezusa przed sąd.
– Przecież Jezus nie uczynił nic złego. On czynił wiele dobra – mówił
sędzia Piłat.
Chciał on uwolnić Jezusa, lecz zgromadzony tłum domagał się, by
został zabity.
– On opowiada kłamstwa o Bogu – mówili źli ludzie.
Nie wierzyli oni, że Jezus naprawdę był Królem obiecanym przez
Boga.
Piłat kazał ubiczować Jezusa. Żołnierze uderzali Jezusa biczami,
które bardzo raniły Jego ciało. Później włożyli Jezusowi na głowę
wieniec z cierni niby koronę i śmiali się z Niego.
Piłat pokazał ubiczowanego Jezusa ludziom, a oni krzyknęli:
– Na krzyż z Nim!
Potem Jezus niósł krzyż na ramionach, idąc ulicami Jerozolimy, aż
na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany.
– Jak ma na imię uczeń, który zdradził Jezusa?
– Co krzyczeli ludzie, gdy Jezus był sądzony?
– Jaki wyrok wydał Piłat?
Wykonaj zadania z podręcznika. Zaśpiewaj pieśń o krzyżu-nagranie
w załączniku.
e-mail kontaktowy: religia.zdalne@wp.pl

