
Klasa 2c-3bPP – religia 

18 maja 

Temat: W każdej chwili życia ufamy w pomoc Boga. 

Drodzy uczniowie! 

Zechciejmy wspólnie rozważyć odczytane słowa Ewangelii, bo są to słowa Chrystusa, który 

kieruje do nas swoją naukę. 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

 

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się 

wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy 

przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im 

rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, 

zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże 

On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?» 

Obejrzyjcie ten film klikając na link. 

https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4 

 

Całe ludzkie życie można porównać do przeprawiania się z jednego brzegu na drugi brzeg. Są 

dni wspaniałe, podobne do hojnego morza, i jakże łatwo jest wtedy chwalić Boga. W życiu 

https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4


przychodzą także burze. Jeszcze wczoraj – spokojni, bezpieczni, a dziś z przerażeniem 

spostrzegamy, że toniemy. Sytuacja tego rodzaju, to dla ucznia Chrystusa trudna próba 

wiary. Cierpienia i trudności, jakie przeżywamy, dotyczą każdego człowieka. Nikt z nas nie 

jest od tego zwolniony. 

Kiedy życie nasze jest podobne do wzburzonego morza, to Jezus bardzo dyskretnie pojawia 

się przy nas, staje obok naszych codziennych zmagań. On chce być z nami podczas naszych 

codziennych kłopotów. Kiedy ciężko przeżyć kolejny dzień, bo dokucza samotność, ból, 

cierpienie, trudna sytuacja życiowa, On zjawia się zawsze i chce nam pomagać, podobnie jak 

zjawił się na wzburzonym morzu, gdy wielkie fale i ciemności przeszkadzały Apostołom 

płynąć do przodu. 

 

 

Ułóż puzzle klikając na link 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/217492-jezus-burza-na-jeziorze 

 

Powodzenia! 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/217492-jezus-burza-na-jeziorze
https://pl.pinterest.com/pin/400398223121715613/


20 maja 

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Drodzy uczniowie! 

W niedzielę 24 maja obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

Pan Jezus zmartwychwstały ukazywał się Apostołom. W 40 dni po zmartwychwstaniu Pan 

Jezus spotkał się z Apostołami po raz ostatni. Posłał ich na cały świat, aby głosili Jego naukę – 

Dobrą Nowinę wszystkim narodom, i aby tym, którzy wierzą w Chrystusa udzielali chrztu. 

 

Obejrzyjcie film opowiadający o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa klikając na link. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro 

 

 

 

Jest to nakaz misyjny Chrystusa. Jezus w ten sposób przedłuża w Kościele swoją zbawczą 

działalność na ziemi. Błogosławił Apostołów i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 

pokłon i z radością wrócili do Jerozolimy, gdzie przebywali w świątyni wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro


 

Kliknij na linki i ułóż puzzle. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228785-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228614-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa 

 

Powodzenia! 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228785-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/228614-wniebowst%C4%85pienie-pana-jezusa
https://pl.pinterest.com/pin/722053752739228270/

