RELIGIA – KLASA IV (26.04. – 30.04.2021 r.)
Lekcja religii z dnia 26.04.2021 r.
Temat: Więzienna cela – moc modlitwy. s. 120 – 121
Lekcja odbędzie się w formie online poprzez aplikację ZOOM.
Proszę przygotować podręczniki i zeszyty ćwiczeń z religii.
Lekcję rozpoczynamy o godzinie 800 (poniedziałek 26.04.2021 r.)
Link dostępu:
https://us04web.zoom.us/j/5784874809?pwd=L3FkMFoxeUYyUDNKa2R2SlFRczhFUT09
Dane do logowania:
Meeting ID: 578 487 4809
Passcode: 9akfFU

Lekcja religii z dnia 28.04.2021 r.
Temat: Po krańce ziemi – apostolska misja. – str. 122 – 123
Przeczytaj w podręczniku o podróżach misyjnych św. Pawła – str. 122 – 123
Wykonaj polecenie 1 z zeszytu ćwiczeń – str. 108
Przeczytaj, na jakie niebezpieczeństwa był narażony św. Paweł w czasie swojej misji
– str. 123
Św. Paweł napotkał wiele niebezpieczeństw. Nie zniechęcił się jednak i nie zrezygnował ze
swojej misji. Całe życie oddał dla głoszenia Ewangelii, aby mogła dotrzeć do wszystkich.
Przeczytaj, jak dziś wygląda praca misjonarza:
Po pierwsze ewangelizuję. Staram się robić jak Pan Jezus: głosić słowo Boże, sprawować
sakramenty. Uczyć ludzi, czyli edukować, katechizować. Misjonarz też leczy i robi wszystko,
co akurat potrzeba. Poza Kościołem, misją, ludzie w buszu nie mają na kogo liczyć. Misja to
jest plebania, kaplica, szkoła, apteka, ośrodek zdrowia, pogotowie ratunkowe; dwadzieścia
szkół na terenie parafii o powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych. Jak ktoś jest chory
i trzeba na operację do szpitala, do miasta jechać, ludzie przychodzą na misję. Jak trzeba
ziarno przywieźć – na misję. Zawsze tak. Dla tych ludzi misjonarz i misja to ostoja.
Pomyśl:
– Czego oczekuje od nas dzisiaj Pan Jezus?
– Co możemy robić jak św. Paweł?

My też mamy obowiązek głosić Chrystusa, dawać o Nim świadectwo słowem i czynem.
Choćby było trudno, nie możemy się z tego zwolnić. Mamy Go nieść w świat, w którym
jesteśmy. To nasza rodzina, szkoła, podwórko, plac zabaw i każde inne miejsce w którym
przebywamy. Możemy też pomóc misjonarzom i w ten sposób głosić Jezusa na całym
świecie.
Wykonaj pozostałe polecenia z zeszytu ćwiczeń – str. 108 – 109

