
Klasa 3 BS – religia 

1 czerwca 

Temat: Przypowieść Pana Jezusa o grzesznikach. 

Drodzy uczniowie! 

 

Faryzeusze i żydowscy uczeni bardzo się gorszyli tym, że Pan Jezus tak często przebywał z 

grzesznikami. Jezus często podkreślał, ze lekarza nie potrzebują zdrowi, ale chorzy i że 

przyszedł aby nawracać grzeszników. 

 

 

 

Pan Jezus przebaczył grzechy św. Mateuszowi i przyjął go na apostoła, przebaczył 

jawnogrzesznicy w domu Szymona i jawnogrzesznicy prowadzonej na śmierć. W 

przypowieści o dobrym pasterzu Pan Jezus nazwał dusze ludzkie, które odkupił i zbawił 

swoimi owieczkami. Są nimi wszyscy chrześcijanie, wierni wyznawcy Jego nauki.  



 

W przypowieści o zgubionej owcy oraz o synu marnotrawnym Pan Jezus przedstawia 

gotowość ze strony Pana Boga do przebaczenia nam grzechów. W przypowieści o zagubionej 

drachmie Pan Jezus chce nas nauczyć, że chociaż może się wydawać dusza nasza czymś tak 

małym, jak drachma, to jednak Pan Bóg każdą duszę wysoko ceni i cieszy się, gdy ją 

odnajdzie. 

 

 

Wysłuchaj przypowieści  klikając na ten link. 

https://www.youtube.com/watch?v=pELDS_4GKlY 

Pan Jezus mówił te przypowieści, by grzesznicy ufali w Boże miłosierdzie i skwapliwie z niego 

korzystali. 

https://www.youtube.com/watch?v=pELDS_4GKlY


2 czerwca 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Drodzy uczniowie! 

 

 

 

Uroczystość Bożego Ciała obchodzimy zawsze w czwartek 10 dnia po Zesłaniu Ducha św. W 
tym dniu po Mszy św. odbywa się uroczysta procesja eucharystyczna, w której oddajemy 
publicznie cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. 
 

 

 
Kapłan niosący Najświętszy Sakrament w monstrancji zatrzymuje się wspólnie z wiernymi 
przy 4 ołtarzach. Przy każdym ołtarzu kapłan śpiewa lub odczytuje słowa Ewangelii. 



 

 

 

Uczestnicząc w procesji czcimy Chrystusa, wyznajemy naszą wiarę, dziękujemy Mu za 
Eucharystię, za to, że karmi nas swoim Ciałem i stale jest obecny wśród nas. 
 

 

 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. 

 Monstrancja jako naczynie liturgiczne pełni w Kościele bardzo ważną funkcję prezentowania 

i procesyjnego obnoszenia świętej hostii, uobecniającej  osobę Jezusa Chrystusa w celu jego 



adoracji.  Kiedy to 11 sierpnia 1264 papież Urban IV wprowadził święto Bożego Ciała, 

monstrancja zaczęła pełnić kluczową funkcję w liturgii tej uroczystości oraz rozpowszechniła 

się w całym kościele. Początkowo w celu prezentowania Najświętszego Sakramentu 

posługiwano się przeźroczystymi, osadzonymi na metalowej stopie, kryształowymi puszkami 

tzw. Ostensoriami - „patrzeć”. Następnie puszki te zaczęto zwieńczać metalowymi, 

pojedynczymi gotyckimi wieżyczkami, które od XIV wieku coraz bardziej rozbudowywano, 

upodabniając je w swoich pomysłach do budowy gotyckich katedr. 

 

 


