
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice i uczniowie. 

Poniżej przesyłam kolejne katechezy do zrealizowania. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 

572 156 572, e- mail d.jedynak@zkiwdziemiany.pl lub Messenger. 

 

Katecheza 45 i 46 (26.05.2020r.) 

Temat:Pan Jezus daje nam siebie. Eucharystia. Najświętszy Sakrament. 

 

• Witam na kolejnej wirtualnej katechezie. Czas leci nieubłaganie a przed nami dzisiaj dwie 

katechezy gdyż są one do siebie zbliżone. 

• Dzisiaj katecheza o kolejnym sakramencie-Eucharystii. Bardzo dużo już w tym roku o nim 

rozmawialiśmy. 

• Link do skopiowania https://view.genial.ly/5ea978bb134b180d2d381c82/guide-kl2-

eucharystia?fbclid=IwAR2iZBHNSNKMEk-K9kfqxVSJraFDi-

evrgmleOzbcB8O_KUdjXTwoDLvQVY 

• Przeczytaj uważnie zawarte informacje w prezentacji. Pomogą Ci one zrozumieć dzisiejszą 

katechezę. 

• W sakramencie Eucharystii jednoczymy się z z Jezusem. Przyjmujemy Jego Ciało i Krew 

pod postaciami chleba i wina. Najświętszy Sakrament inaczej nazywamy Eucharystią. 

Słowo "eucharystia" oznacza "dziękczynienie". 

• Eucharystia, czyli Msza Święta to Najświętszy Sakrament- pamiątka śmierci i 

zmartwychwstania Pana Jezusa. 

• Eucharystia jest ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa dla naszego zbawienia oraz ucztą jedności z 

Panem Jezusem i ludźmi, którzy Go przyjmują. 

• Komunia święta jest ważniejsza niż góry złota! Jezus wziął chleb i wino i powiedział: to jest 

ciało moje, to jest krew moja. Oznacza to że: Obecność Jezusa jest prawdziwa  na Mszy świętej. 

Gdy się Msza św. odbywa Jezus jest tu i teraz z nami. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 88 i 89. Uzupełnij zdania: 

Eucharystia jest nie tylko ofiarą Pana Jezusa, ale także Ucztą. Naszym wspólnym stołem jest w 

kościele ołtarz – znak obecności Pana Jezusa wśród zgromadzonych wiernych. Ołtarz nakryty jest 

białym obrusem – to znak łaski Bożej. Przy ołtarzu ustawiony jest krzyż, który przypomina, że Msza 

Święta jest tą samą ofiarą, którą Jezus złożył na krzyżu. Zapalone świece przypominają, że Pan 

Jezus jest wśród nas. Pod postaciami chleba i wina Pan Jezus daje nam siebie jako pokarm życia 

wiecznego. 
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Następnie narysuj ołtarz. Możesz skorzystać z gotowego rysunku. Jeśli korzystasz z gotowego 

rysunku to dorysuj krzyż. 

 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 90 i 91. Uzupełnij zdania: 

Najświętszy Sakrament jest przechowywany w tabernakulum. Przez nawiedzenie Najświętszego 

Sakramentu okazujemy Panu Jezusowi naszą miłość, wdzięczność i uwielbienie. 

Podczas niektórych nabożeństw ksiądz wystawia Hostię w monstrancję. Wszyscy klękają i wielbią 

Pana Jezusa. 

• Następnie wykonaj rysunki. Pomocny będzie slajd 4 z prezentacji. Można również 

wydrukować poniższe zdjęcia i wkleić do zeszytu ćwiczeń. 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

Katecheza 47 (29.05.2020r.) 



Temat: Pan Jezus przebacza nam grzechy. 

Sakrament pokuty i pojednania. 

 

• Witam na kolejnej wirtualnej katechezie. 

• Dzisiaj dowiecie się co to jest sakrament pokuty i pojednania. 

• Jest to sakrament, w którym stajemy się bezbronni. Pokazujemy jacy jesteśmy naprawdę, że 

są w nas cienie. Boimy się odrzucenia. Chcemy by ktoś nas kochał nawet mimo naszych grzechów. 

I taki ktoś jest – Jezus Chrystus. 

• On chce nam przebaczać. Jego nie interesują nasze grzechy, ale to, że chcemy przyjąć Jego 

miłość. Jest obecny. W osobie kapłana chce obdarować nas przebaczeniem. 

• Jezus Chrystus to ten, który ciągle na nowo chce nas przyjmować z powrotem. Sakrament 

pokuty i pojednania wskazuje nam na to, że każdy z nas może przebaczać innym i prosić o 

przebaczenie zła, które wyrządził. 

• Bóg jest miłością. Jezus umarł za nas na krzyżu i przyniósł nam wybawienie. Przyniósł 

radość. Stał się drogą do Domu. Jesteśmy kochani i możemy wrócić. 

• Sakrament pokuty i pojednania to wyjątkowe spotkanie z Jezusem. Aby lepiej poznać ten 

sakrament obejrzyj filmiki : 

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY&t=151s 

https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 92 i 93. Zadanie 1 wykonaj samodzielnie, pokoloruj obrazek. 

•  W zadaniu drugim zapisz grzesznik    sakrament pojednania   człowiek pojednany z Bogiem 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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