
Klasa 3 BS  - religia 

4 maja 

Temat: Pan Jezus ukazuje się nad jeziorem Galilejskim. 

Drodzy uczniowie! 

Dzisiejsza katecheza przedstawia wydarzenia, kiedy to Jezus po raz trzeci ukazuje się Apostołom. 

Kliknij na link i obejrzyj krótki film. 

https://www.youtube.com/watch?v=qs9CDq2w8qk 

 

 

 

Przeczytajcie uważnie i zapiszcie notatkę do zeszytu. 

Apostołowie wypłynęli w morze by złowić ryby, lecz nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął 

na brzegu. Apostołowie nie rozpoznali Go. Jezus kazał uczniom zarzucić sieć po prawej stronie łodzi a 

znajdziecie ryby. Zarzucili sieci i złowili tyle ryb, że nie mogli ich wyłowić. Wówczas rozpoznali Jezusa i 

spożyli z Nim posiłek. Był to trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qs9CDq2w8qk
https://pl.pinterest.com/pin/63472675986575519/


5 maja 

Temat: Nadanie prymatu św. Piotrowi. 

 

Drodzy uczniowie! 

  Pan Jezus wyznaczył św. Piotra na swojego następcę, rządził apostołami i całym Kościołem. Święty 

Piotr jeszcze za swojego życia udał się do Rzymu, stolicy ówczesnego świata. Tam oddał za Pana 

Jezusa swoje życie 

Przeczytajcie uważnie Ewangelię Mt 16 

 

Wyznanie Piotra
4
  

 

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5. 

15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon 

Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: 

«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i 

krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 

Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 

przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 

niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest 

Mesjaszem. 

 

Przepiszcie notatkę do zeszytu. 

 

1.  Wszyscy biskupi rzymscy, czyli papieże są następcami św. Piotra i Pana Jezusa a religia nasza 

nazywa się rzymskokatolicką. 

2.  Papież ma władzę nad całym Kościołem katolickim, biskupami, kapłanami, wiernymi. Jako 

głowa Kościoła posiada w swoim pałacu posłów i przedstawicieli różnych krajów, tak jak mają 

poszczególne państwa i władcy na świecie. 

Pozdrawiam  

Arleta Chudzikowska 
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