
04.06.2020 r. Religia Klasa IV 

Temat:  Z Jezusem Chrystusem jestem na niedzielną Mszę 

Świętą. 

Podręcznik s. 177-179 

Karta pracy s. 66 

Modlitwa 

„Wierzę w jednego Boga…” 

 Uczniowie uzupełniają zdania:  

• W ......... Jezus spotkał chorego człowieka (Jerozolimie) 

. • Nazwa sadzawki ….. (Betesda).  

• Sadzawka była przy bramie ….. (Owczej).  

• W trudnościach i problemach pomaga mi …… (Jezus). 

 

Odczytanie tekstu Pisma Świętego podręcznik s. 177 

 Co urządził pewien człowiek? (ucztę). 

 Jak odpowiedział na zaproszenie pierwszy gość? (wymówił się, bo 

kupił pole i chciał je obejrzeć). 

Jak odpowiedział na zaproszenie drugi gość? (drugi zaproszony 

gość kupił pięć par wołów i chciał je wypróbować, dlatego nie 

przyszedł na ucztę). 

 Jak odpowiedział następny gość? (kolejny gość poślubił żonę i nie 

mógł przyjść). 

Jak na te wiadomości zareagował gospodarz? (gospodarz się 

rozgniewał). 

 Kogo nakazał zaprosić? (ubogich, ułomnych, niewidomych, 

chromych). 
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 Co powiedział gospodarz o gościach, którzy nie przyjęli 

zaproszenia? (żaden człowiek, który został zaproszony, a nie 

przyszedł nie skosztuje jego uczty). 

 My też jesteśmy zaproszeni na wspaniałą ucztę. Ta uczta odbywa 

się co niedzielę.  

Co to za uczta? (tą ucztą jest Eucharystia, czyli Msza Święta). 

 Kto nas zaprasza na Eucharystię? (Pan Jezus). 

 Kiedy po raz pierwszy otrzymaliście zaproszenie do pełnego 

uczestnictwa w Uczcie Jezusa? (podczas I Komunii Świętej). 

 Czym jest każda Eucharystia? (najwspanialszą Ucztą). 

 Kiedy w szczególny sposób Jezus zaprasza nas na Ucztę 

Eucharystyczną? (w każdą niedzielę). 

 Do jakich ludzi można porównać tych, którym nie chce się przyjść 

na Mszę Świętą? (do tych, którzy dostali zaproszenie, a nie stawili 

się). 

 • Co nam mówi nauka Kościoła o świętowaniu niedzieli, 

zaproszeniu Jezusa na Ucztę eucharystyczną?  

Posłuchajcie: „Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo 

Pańskie: «W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni 

są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej». Nakazowi 

uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej 

udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź 

w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia 

poprzedzającego” (KKK 2180).  

Co nakazuje pierwsze przykazanie kościelne? (uczestniczenie we 

Mszy Świętej w sam dzień świąteczny, bądź wieczorem dnia 

poprzedzającego). 

„Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest 

świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz 

wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten 



sposób komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości 

Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod 

przewodnictwem Ducha Świętego”  

Przeczytajmy, co nasz Rodak – błogosławiony Jan Paweł II mówi o 

niedzieli, i zwróćmy uwagę na to, czym jest brak uczestnictwa w 

niedzielnej Mszy Świętej: podręcznik s. 178. 

Notatka 

 Msza Święta jest ucztą Zmartwychwstałego Jezusa. Uczestnicząc 

co niedzielę w Mszy Świętej, odpowiadam na zaproszenie Jezusa. 

W ten sposób realizuję trzecie przykazanie Boże. Brak 

uczestnictwa we Mszy Świętej jest odchodzeniem od źródeł miłości 

i świętości, odchodzeniem od samego Chrystusa. 

Praca domowa  

Napisz treść pierwszego przykazania kościelnego i wytłumacz 

pisemnie, co ono oznacza. 

Sposoby komunikowania: grzegorz.warchul@wp.pl 

 


