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Treści do realizacji:

Dzień 1

  Przeczytaj z rodzicami fragment z Pisma Świętego:

Mt 28,20b. „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Pan Jezus jest z nami zawsze. Nie tylko wtedy, gdy się modlimy czy jesteśmy w kościele. Jest z nami podczas 
zabawy, spaceru, rozmowy z mamą. My nie zawsze o tym pamiętamy. 
W sposób szczególny Pan Jezus jest obecny podczas Mszy Świętej . 
Czy wiesz kiedy? Pomoże ci to zrozumieć poniższe opowiadanie.
                                                                      Kacper i jego brat.
 Kacper z I klasy ma młodszego brata Maćka, który ma cztery lata  i o wszystko pyta: „Co to?”, „Dlaczego”? Kiedy 
Kacper jest w domu, Maciek zadaje mu mnóstwo pytań. W niedzielę, jak zwykle, całą rodziną poszli do kościoła 
na Mszę Świętą. Kacper lubi stać blisko ołtarza, bo wtedy wszystko widzi i czasami, kiedy ksiądz o coś pyta, może
się zgłosić i odpowiedzieć. Natomiast Maciek siedzi z rodzicami w ławce. Jednak tym razem chciał koniecznie być
blisko swojego starszego brata. Kiedy ksiądz powiedział „Pan z wami”, zapytał cicho Kacpra: – Jaki Pan? O kim 
ksiądz mówi? Kacper nic nie odpowiedział, tylko położył palec na usta, pokazując Maćkowi, że ma być cicho. W 
środku Mszy Świętej Maciek znowu usłyszał „Pan z wami” i również spytał brata: – Jaki Pan? – Wytłumaczę ci, 
jak wyjdziemy – odparł Kacper. Po wyjściu z kościoła Kacper tłumaczył młodszemu bratu: – Ksiądz na początku 
Mszy Świętej przypomina wszystkim, że jest z nami Pan Jezus. – A gdzie jest Pan Jezus? – dopytywał Maciek. – 
No… jest wszędzie. Ale na Mszy Świętej spotyka się z nami wyjątkowo uroczyście – odparł zniecierpliwiony 
Kacper. – A dlaczego uroczyście? – dopytywał się Maciek. Kacper westchnął głęboko i stwierdził, że już nie da 
rady odpowiedzieć, więc powiedział krótko: – Zapytaj taty. 
– Widzisz, synku – zaczął tata – Pan Jezus jest z nami, ale my czasem o tym zapominamy. Dlatego kiedy 
przychodzimy na spotkanie z Nim do Jego domu, ksiądz przypomina nam o tym. 
– Jakimi słowami ksiądz w czasie Mszy Świętej przypomina nam, że Jezus jest obecny wśród nas? – W jaki 
sposób możemy wyrazić wiarę w to, że Jezus jest z nami?
 Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Chociaż Go nie widzimy, to wiemy, że jest z nami zawsze, bo On sam tak 
powiedział. Cieszymy się z tego, że nas bardzo kocha. Dlatego zawsze możemy Mu za to dziękować. 

Zadanie:
Podczas niedzielnej Mszy Świętej, którą obejrzysz lub wysłuchasz, postaraj się skupić na tych miejscach, w 
których kapłan wypowiada właśnie słowa: „Pan z Wami”.
Podczas wieczornej modlitwy podziękuj Panu Jezusowi np. za rodziców, albo za dzień, który się kończy.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III w e-dzienniku
lub na e-mail klasowy,- umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace lub e-mail utworzony przez nauczyciela 
na potrzeby czasu pracy na odległość. 

Konsultacje dla uczniów 



Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - w godzinach od 12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail – renatasmolbik2@gmail.com, w godzinach od 12:00 -
15:00.

                   


