
Klasa 1b BS 

Religia - 20 kwiecień 

Drodzy uczniowie! 

Bardzo proszę przeczytajcie notatkę i przepiszcie ją do zeszytu. 

Temat: Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwom uczniom. 

1. Łukasz i Kleofas byli uczniami Pana Jezusa. Szli do miasteczka Emaus położonego 12 

kilometrów od Jerozolimy. W czasie drogi rozmawiali o męce i śmierci Pana Jezusa oraz o 

wiadomościach, jakie nadchodziły z ust niewiast, że zmartwychwstał.  

2. Jezus zbliżył się do swoich uczniów i przez całą drogę mówił im o proroctwach i 

przepowiedniach mówiących o Panu Jezusie w Starym Testamencie, lecz oni Go nie 

rozpoznali. Zaprosili na wieczerzę i przy łamaniu chleba poznali Pana Jezusa. Łukasz i 

Kleofas kiedy Jezus znikł im z oczu natychmiast powrócili do Jerozolimy i powiedzieli 

apostołom, że im się ukazał Pan Jezus. 

Dla utrwalenia wiadomości proszę obejrzeć film. 

 http://swiatlopana.com/8481/droga-do-emaus/ 

 

21 kwiecień 

Temat: Święto Miłosierdzia Bożego 

 

Moi drodzy! 

Zapewne każdy z Was zna ten obraz. Jest on we wszystkich polskich kościołach. Przedstawia 

Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój 

i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Charakterystyczne dla tego 

obrazu są dwa promienie: czerwony i biały. ,,Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady 

promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest 

życiem dusz..." Takiego wyjaśnienia udzielił Pan Jezus siostrze Faustynie. 

Pan Jezus zmartwychwstał – jest dla nas miłosierny. 

http://swiatlopana.com/8481/droga-do-emaus/


 

 

 

 

To zdjęcie przedstawia siostrę Faustynę, której 

objawił się Pan Jezus i poprosił o namalowanie 

obrazu z podpisem: Jezu ufam Tobie. Wielkim 

pragnieniem Jezusa było ustanowienie w pierwszą 

niedzielę po świętach Wielkanocnych Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego. Tego dnia każdy kto przystąpi z 

czystym sercem do Komunii Świętej zostaną mu 

odpuszczone winy i kary za wszystkie grzech.  



Pamiętajmy o tym, że w tym wyjątkowym dla nas czasie przyjmujemy Komunie Św. duchowo. To 

znaczy, że pragniemy obecności Pana Jezusa w naszym życiu. 

 

 

 

W 2000 roku papież Jan Paweł II ustanowił pierwszą niedzielę po Wielkanocy Świętem Miłosierdzia 

Bożego. 

 

Do zeszytu proszę wpisać temat i poniższą notatkę. 

1. Oprócz ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego i modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego 

Pan Jezus przypomina nam przez siostrę Faustynę o uczynkach miłosierdzia, które znane były 

wcześniej i wywodzą się z tekstów ewangelicznych: uczynki miłosierne co do ciała i uczynki 

miłosierne co do duszy. 

 

Zad domowe 

Proszę napisać w zeszycie modlitwy jakie się odmawia w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Zróbcie  

zdjęcie i wyślijcie na mój  e-mail. Zadanie domowe jest na ocenę! 

Powodzenia 

Arleta Chudzikowska 



 


