
Klasa 8 
 
 

Powołani do służby /cz.1,2/. 
Proszę przeglądnijcie następujący adres 

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/parafie  na stronach 
internetowych pięknych stron parafialnych naszej diecezji tarnowskiej. 

Zawsze możecie coś ciekawego znaleźć w pracy kapłańskiej.                           
Co dobrego czyni kapłan…? Jest tego trochę. 

 
 
 
 

Klasy łączone 6-7 
Skąd wiemy o Jezusie Chrystusie? 

Skąd oni to wiedzieli że tak było…?  W zdumienie cię wprawi to,                    
co zobaczysz w powiększeniu na 

http://muzeum.diecezja.tarnow.pl/eksponaty/ 
 

Świadectwa o Jezusie. 
Warto przeczytać z katechizmu ciekawe opowiadanie o człowieku 
zakochanym pt. Kupiec i żebrak, strona110. Życzę miłej lektury i dużo 
rumieńców. 
 

 

 

Klasy łączone 4-5 
Pragnę spotykać się z Bogiem. 

Zachęcam byście zapoznali się w katechizmie na str. 110-111,                 
z fragmentami opowiadań z książek, znanych lektur. Na pewno 
pozostaną w pamięci, a opisane tam wydarzenia pomogą z ciekawością 
uczyć się wam na religii. 

 
Pan Jezus spełnia Boże obietnice. 

 
Ja bym już dziś ze 100 tysięcy razy przeczytał ulubione fragmenty 
licznych przypowieści  z ewangelii św. Łukasza  15 oraz 16 rozdział. 
Znajdź je, może przy pomocy rodziców. Będzie o czym wspominać kiedy 
przyjdziemy do szkoły. To będzie miłe i wartościowe. 

 
 
 

Klasa 3 
Chcę słuchać Pana Boga. 

A któż by nie chciał tego robić …? Więcej się dowiesz w opowiadaniu 
o św. Piotrze na stronie 84 w katechizmie. 

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/parafie
http://muzeum.diecezja.tarnow.pl/eksponaty/


 

Klasy łączone 1- 2 

Bóg Ojciec troszczy się o nas. 

Poproś mamę lub tatę aby przeczytali ci opowiadanie o dzieciach które 

mają apetyt. Opowiadanie to jest na stronie 87 w katechizmie i pochodzi 

z książki dla dzieci Tadeusza Rucińskiego pt. Spotkał ktoś Jezusa… 

Powierzamy Bogu nasze słabości. 

Daję tobie zadanie apostolskie, abyś dziś wieczorem przeprosił Jezusa 

za to co sobie przypomnisz, że było złe, nie dobre. Powiedz Jezusowi 

trzy razy- Przepraszam Cię Jezu. 

 

Oddziały przedszkolne 

Królestwo Boże jest jak perła. 

Zadanie nr 1 dla Rodziców w kontekście tego tematu - Proszę was 

drodzy Rodzice, abyście wystroili swoje dziecko jak najpiękniej, aby 

dziecko wasze cały dzień było tak piękne i z tej racji nawet kilkakrotnie 

powtarzaliście jemu Skarbie drogi. To nic że nie ma specjalnej 

uroczystości czy akademii. Ale jest z wami dziecko. 

Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy. 

Zadanie nr 2 dla Rodziców w kontekście tego tematu – Proszę pokazać 

różne przyprawy domowe /szczególnie ziarniste/, określić ich nazwę i 

powiedzieć dziecku że ziarnko gorczycy jest jeszcze mniejsze od nich 

wszystkich, a potrafi wyrosnąć na duży krzew podobno nawet do 5 

metrów wysokiego. 


