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Klasa II b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący  Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj lub wysłuchaj fragment z Pisma Świętego: Łk 24,13-35. 
„Dwaj [uczniowie] byli w drodze do wsi, zwanej Emaus... Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, 
co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy 
prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 
odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających  w Jerozolimie, który nie wie, co się 
tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z 
Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego 
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, 
że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 
Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego 
ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 
niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». 
Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając 
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się 
do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 
przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł 
więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I 
mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 
nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 
Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 
chleba”.
Zastanów się:
– Dokąd szli uczniowie? – O czym rozmawiali? – Kto do nich dołączył? – Co tłumaczył im Jezus? – 
Co Jezus zrobił przy stole? – W jakim momencie uczniowie poznali Jezusa? – Jakie inne wydarzenie 
przypomnieli sobie przy łamaniu chleba? – Co poczuli w swoich sercach? – Dlaczego uczniowie 
wrócili do Jerozolimy?
Naszym współczesnym Emaus jest nasz kościół. to w tym świętym miejscu poznajemy Jezusa 
podczas „łamania chleba”, czyli Eucharystii. W czasie Mszy Świętej spotykamy zmartwychwstałego 
Chrystusa, który rozmawia z nami, podobnie jak z uczniami w drodze do Emaus,  i łamie dla nas 
chleb przemieniony w swoje Najświętsze Ciało.

Zadanie:
Podkreśliłam w tekście dwa zdania. Podczas wysłuchania lub obejrzenia niedzielnej Mszy Świętej 
zwróć szczególną uwagę , do której części Mszy Świętej możemy je zaliczyć.  

Dzień 2

Przeczytaj lub wysłuchaj fragment z Ewangelii według św. Łukasza: Łk 10,38-42.
„W dalszej ich podróży [Jezus] przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 



przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i 
przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła 
więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się
i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona»”.
Zastanów się:
– Gdzie Pan Jezus przebywał w gościnie? – Która z sióstr słuchała Pana Jezusa? – Co robiła Marta? 
– Co Pan Jezus odpowiedział na skargi Marty? 
Pan Jezus powiedział, że Maria wybrała tę lepszą cząstkę. Tą cząstką jest słuchanie i przyjmowanie 
do serca każdego słowa Pana Jezusa. Jeżeli będziemy słuchać tych słów i wypełniać je, osiągniemy 
zbawienie. Jezus zmartwychwstały i dziś jest wśród nas, podobnie jak dwa tysiące lat temu, my 
również możemy Go słuchać. 
– W jaki sposób dziś Pan Jezus do nas przemawia? Oczywiście przez Pismo Święte.
Kiedy czytamy Pismo Święte, Jezus do nas mówi. Jest to Księga zawierająca słowa Boga, słowa 
Pana Jezusa. 
Jak ta księga jest traktowana w domu Janka:

                                              Kto czyta Pismo Święte w kościele? 
Janek z klasy II niedawno został ministrantem. Jest najmłodszy w grupie. Starsi koledzy uczą go 
prostych czynności. Janek już kilka razy dzwonił dzwonkami podczas Mszy Świętej. Jego starszy 
brat, Tomek, jest ministrantem już kilka lat i to jego przykład zachęcił Janka do służby przy ołtarzu. 
Pewnego dnia Tomek zapytał księdza Piotra, opiekuna ministrantów: – Proszę księdza, czy ja 
mógłbym już czytać słowo Boże na Mszy Świętej? – Tomku, a czy czytasz w domu Pismo Święte? – 
Tak, w mojej rodzinie wszyscy razem słuchamy Biblii każdego wieczoru. Mój tata z szacunkiem 
całuje Pismo Święte, otwiera na odpowiednim fragmencie, a następnie daje mi księgę do ręki, a ja 
czytam dla wszystkich. – To bardzo dobry sposób na wspólną modlitwę – pochwalił ksiądz 
odpowiedź Tomka. – Skoro tak, to sądzę, że możesz zostać lektorem. Wtedy przysłuchujący się 
rozmowie Janek zapytał: – A kto to jest lektor? – To ministrant, który czyta na Mszy Świętej słowa 
Pisma Świętego – powiedział Tomek. – Widzę Tomku, że Pismo Święte jest bardzo ważne w twoim 
życiu, dlatego w najbliższą niedzielę przeczytasz czytanie na Mszy Świętej – powiedział ksiądz. 
Tomek bardzo się ucieszył. A Janek zapytał: – A ja? Ja też umiem czytać. – Ty musisz jeszcze 
poczekać, ale jak będziesz się dobrze uczył, to z pewnością za kilka lat zostaniesz lektorem. – W 
takim razie dziś wieczorem ja przeczytam w domu fragment Biblii – postanowił Janek.
Najczęściej słuchamy słów Pisma Świętego.  
Ta część Mszy Świętej, kiedy słuchamy Pisma Świętego, nazywa się liturgią słowa. 
Oczywiście możemy porównać tę część do słów, które podkreśliłam w poprzedniej katechezie, gdy 
Pan Jezus szedł z uczniami do wsi Emaus i tłumaczył im pisma. 
Przypomnijmy sobie słowa, które wypowiadamy po usłyszeniu słowa Bożego czytanego przez 
ministranta lub lektora. 
K.: Oto słowo Boże. Dz.: Bogu niech będą dzięki.
W czasie liturgii słowa słyszymy także fragment Ewangelii. Jest on czytany przez księdza. Np.: K.: 
Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Na te słowa odpowiadamy: Dz.: Chwała Tobie, Panie.
W czasie tych słów czynimy znak krzyża na czole, na ustach i w sercu, na znak, że chcemy te słowa 
zapamiętać, wypowiedzieć ustami, i zachować w sercu
Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii ksiądz wypowiada słowa: – Oto słowo Pańskie. Wierni 
odpowiadają: – Chwała Tobie, Chryste. 
Po przeczytaniu Ewangelii kapłan całuje księgę. Czasami ksiądz podnosi księgę Pisma Świętego 
wysoko w górę i błogosławi nią tych, którzy słuchają Bożego słowa.
Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym obecnym w słowie Bożym przybliża nas do dobrego Boga, 
pomaga nam lepiej poznać Jego miłość oraz wskazuje, jak należy żyć, aby osiągnąć zbawienie. 
trzeba to słowo wypełniać w swoim życiu, zawsze pamiętać, jak bardzo Jezus nas kocha.  



ZAPAMIĘTAJ!
Słów Jezusa należy słuchać z uwagą i w skupieniu, aby je dobrze zrozumieć, przyjąć do serca i 
stosować w życiu. Na czas odczytywania pierwszego i drugiego czytania oraz śpiewu psalmu 
możemy być w postawie siedzącej. Jednak kiedy usłyszymy śpiew „alleluja”, wszyscy wstajemy, 
gdyż za chwilę będzie odczytana Ewangelia, podczas której przyjmujemy stojącą postawę ciała. Po 
odczytanej Ewangelii i odpowiedzi słów „Chwała tobie, Chryste” możemy z powrotem usiąść. 
Postawa stojąca wyraża wielki szacunek do słów, które wypowiedziane zostały przez Chrystusa, 
oraz wyraża gotowość do ich przyjęcia. Wiemy, że czasem nie jest słuchanie łatwe, ale starajmy się 
zdobyć na wysiłek i słuchajmy je z uwagą. Dzięki słowom Jezusa będziemy lepsi dla innych ludzi. 
Kiedy  słuchasz swoich rodziców, rozumiesz, co mówią i postępujesz w taki właśnie sposób, 
sprawiasz im radość i stajesz się lepszym dzieckiem. Tak samo, kiedy człowiek, mały czy duży, 
słucha dobrego Boga, jego serce napełnia się Bożą miłością i łatwiej mu być dobrym dla innych.

Zadanie: 
Postaraj się wysłuchać czytania podczas niedzielnej Mszy Świętej w ciszy i skupieniu odpowiadając 
na wezwania księdza. Udało się? BRAWO!!! 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
w e-dzienniku lub na e-mailu klasowym,- 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.

                   


