
Klasa 2b BS – religia 

27 kwietnia  

Temat: Pan Jezus ukazuje się w Wieczerniku – niewierny Tomasz. 

Drodzy uczniowie! 

Przeczytajcie uważnie tekst Ewangelii wg. św. Jana 20,24-29 

24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 

«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 

i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 

Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 

stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, 

lecz wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 29 Powiedział mu 

Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli»12. 

 

 

Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu. 

1. Po kilku dniach Chrystus ukazuje się Apostołom po raz drugi. W czasie pierwszego spotkania 

nie było w Wieczerniku Tomasza. Nie uwierzył uczniom, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa i 

powiedział im: „jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 

gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=359#P12
https://pixabay.com/pl/photos/biblia-religia-chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo-879084/


2. Gdy Tomasz zobaczył Jezusa, dopiero wtedy uwierzył a Jezus mu odpowiedział: „uwierzyłeś 

dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”. W słowach 

skierowanych do Tomasza Chrystus objawia, że wymaga od nas wiary, mimo że Go nie widzimy. 

Wszyscy też powinniśmy wyznawać jak Tomasz wiarę w Bóstwo Chrystusa: „Pan mój i Bóg mój”. 

 

28 kwietnia 

Temat: Uroczystość NMP Królowej Polski. 

Drodzy uczniowie! 

3 maja obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Maryja jest główną Patronką Polski.  Czcimy Maryję jako Królową Polski. W tym dniu dziękujemy 

Bogu za wszystko, co uczynił przez Maryję dla naszego narodu i prosimy, aby Maryja nadal 

opiekowała się naszą Ojczyzną. 

 

 

 

Maryja jest wzorem dla wszystkich. Ona w sposób najdoskonalszy odpowiedziała na Boże 
wezwanie. W ciągu Roku Kościelnego obchodzimy wiele świąt Matki Bożej. Wtedy 
szczególnie patrzymy na Maryję jako na nasz wzór i uczymy się Ją naśladować. 
W szczególny sposób miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. We wszystkich kościołach 
odprawia się nabożeństwo majowe. Śpiewamy modlitwę zwaną litanią, w której zwracamy 
się do Matki Bożej różnymi tytułami. Nazywamy Ją: Matką, Panią, Królową i prosimy, aby się 
za nami modliła. 
 

https://pixabay.com/pl/photos/maryja-wiara-religia-3627964/

