
KLASA III

07.04. 2020 wtorek

Do opanowania przez uczniów klasy III

FORMUŁA SPOWIEDZI 
dzieci pierwszokomunijnych 

Po  modlitwie do Ducha Świętego o dobrą spowiedź oraz odprawieniu
„Rachunku Sumienia” spokojnie podejdź, uklęknij przy konfesjonale i
powiedz: 
………………………………………………………………………

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen

Przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Jestem uczniem klasy … ? (trzeciej)
Do spowiedzi świętej przystępuję po raz pierwszy

przy następnej spowiedzi i kolejnych mówisz: 
Ostatni raz u spowiedzi byłem(am) miesiąc temu?, tydzień 
temu?

Zadaną Pokutę odprawiłem(am) ,   / ?
Grzechu żadnego nie zataiłem(am)  / ?
Następującymi grzechami obraziłem(am) Pana Boga: 

W  tym  momencie  wyznaj  szczerze  wszystkie  swoje  grzechy,  które
przypomniałeś(aś)  sobie
w rachunku sumienia 
…   …   …   

Kiedy skończysz wyznanie grzechów powiedz: 

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i
postanawiam się poprawić,  a Ciebie ojcze duchowny proszę o
pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie

Następnie słuchaj uważnie nauki kapłana i zapamiętaj zadaną przez 
niego pokutę. 

Po  słowach  NAUKI, kapłan  wypowiada  słowa  FORMUŁY
ROZGRZESZENIA:
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i
zmartwychwstanie  swojego  Syna  i  zesłał  Duch  Świętego  na
odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez

posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy + w imię Ojca, Syna
i Ducha Świętego. 

Przeżegnaj się i odpowiedz: Amen. 

W  trakcie  wypowiadania  przez  kapłana  FORMUŁY
ROZGRZESZENIA,  żałując  za  grzechy  trzykrotnie  wypowiadasz
cichutko słowa:

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu /3x

Kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

Odpowiadasz: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 

Kapłan: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju!

Odpowiedz: Amen! 

Kapłan puka lekko w konfesjonał 

Odpowiadasz: Bóg zapłać za spowiedź
………………………………………………………………………
Po spowiedzi, jak najszybciej staram się odprawić zadaną mi pokutę

!!!



16.04. 2020 czwartek

Materiał do opracowania przez uczniów samodzielnie 
w czwartek 16.04.2020

Klasa III
TEMAT: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła (37).

1. Powtórzenie modlitwy: „Koronka do Miłosierdzia 
Bożego”.

2. W katechezie nr 37 wpisz w pierwszym zadaniu:

Ofiara krwawa – to dobrowolna ofiara ze swojego życia,
którą Pan Jezus złożył na krzyżu. Została złożna jeden raz.

Ofiara  bezkrwawa –  to  ofiara,  którą  składa  Pan  Jezus
podczas  każdej  Mszy  świętej.  Ta  ofiara  składana  jest
wielokrotnie.  Jestem jej  uczestnikiem, kiedy idę na Mszę
świętą.

3. Pozostałe zadania uzupełnij sam lub przy pomocy 
rodziców.

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

21.04. 2020 wtorek

Materiał do opracowania przez uczniów samodzielnie 
lub z pomocą rodziców
we wtorek 21.04.2020

Klasa III
TEMAT: Przygotowanie i przyniesienie darów (38).

1. Powtórzenie wiadomości z ostatniej katechezy (37).
- Przypomnij sobie: co to jest ofiara krwawa i bezkrwawa?

2. Przeczytaj z podręcznika katechezę numer 38 (str. 135) i 
samemu lub z pomocą rodzica uzupełnij zadania: 
a) Uzupełnij tekst słowami z ramki, 
b) Zastanów się i napisz, jakie dary możesz złożyć Panu 
Bogu w czasie Eucharystii, 
c) Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie

3. Na zadanie domowe naucz się słów, które wypowiadasz 
w czasie, kiedy podczas eucharystii zostały złożone na 
ołtarzu dary ofiarne.

Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.
Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki 
religijnej.



23.04. 2020 czwartek

Materiał do opracowania przez uczniów samodzielnie 
we czwartek 23.04.2020

Klasa III
TEMAT: Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina 
(39).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 38)
- przypomnij sobie materiał z poprzedniej katechezy o 
składaniu darów ofiarnych podczas Mszy św.
- pomyśl, dlaczego ludzie często składają na ołtarzu 
przyniesione dar?

2. Przeczytaj katechezę nr 39, zastanów się i odpowiedz na 
poniższe pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie:

- Co to jest przeistoczenie?
- Naucz się czterech odpowiedzi, (aklamacje) które 
wypowiadamy po przeistoczeniu 

3. Uczymy się FORMUŁY SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ. 
Bardzo proszę porządnie się jej nauczyć.

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

5. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki 
religijnej.

28.04. 2020 wtorek

Materiał do opracowania przez uczniów samodzielnie 
w czwartek 28.04.2020

Klasa III
TEMAT: Eucharystia uczy nas miłości (40).

1. Powtórz ostatnią katechezę. Przypomnij sobie:
- Co to jest PRZEISTOCZENIE?
- Powtórz z pamięci odpowiedzi po słowach Przeistoczenia, tak 
zwane AKLAMACJE ! (jest ich 4)

2. Przejdź do kolejnej katechezy, samemu, lub z pomocą rodzica 
wykonaj zadania:
a) Wykorzystując słowa zamieszczone w serduszkach napisz, co 
czyni Duch Święty podczas Eucharystii? (odpowiedź zapisz 
poniżej)
b) Wykonaj również zadanie zamieszczone na następnej stronie.

4. Pozdrawiam wszystkich moich uczniów, mam nadzieję, że dacie 
sobie radę w zetknięciu z ćwiczeniami.

5. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

6. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.

UWAGA !!! 
Przypominam  wszystkim  Rodzicom  uczniów  klasy  trzeciej
o SPOTKANIU W SPRAWIE KOMUNII ŚWIĘTEJ. Spotkanie to
odbędzie  się  już  w  środę  29.04  o  godz.  17.30  w  kościele
w Dubiecku.



30.04. 2020 czwartek

Materiał do opracowania przez uczniów samodzielnie 
we czwartek 30.04.2020

Klasa III 
TEMAT: Stół łączy rodzinę (41).

1.  Zapoznaj  się  z  katechezą  41  ze  swojego  podręcznika  do
katechezy. Będzie w niej mowa o rodzinie, w której wspólne posiłki
dają  nam  okazję  do  rozmów  i  radości.  Pan  Jezus  również
wielokrotnie spotykał się z różnymi ludźmi, po to, by być z nimi i
im  pomagać.  Eucharystia  do  której  się  przygotowujecie  jest
zaproszeniem  na  taką  ucztę  Pana  Jezusa.  On  jest  Twoim
Przyjacielem i  bardzo  chce  byś  na  to  Spotkanie  przychodził  jak
najczęściej i ucztował z Nim.

Spróbuj narysować swoją rodzinę, jak spożywacie posiłek. Później
jak  dasz  radę  połącz  odpowiedni  obrazek  z  opisem fragmentu  z
Biblii. Na zakończenie spróbuje uzupełnić pozostałe zadania.

2. ZADANIE. Odszukaj w książeczce do modlitw twoich rodziców
„Litanię Loretańską do Matki Bożej” i zapytaj rodziców: Co to są
„Nabożeństwa Majowe”:)

3. Utrwalaj codziennie FORMUŁĘ SPOWIEDZI.

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

05.05. 2020 wtorek

Materiał do opracowania przez uczniów samodzielnie 
we wtorek 05.05.2020

Klasa III 
TEMAT: Stół Eucharystii (42).

1. Pan Jezus wybiera miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w
czasie której przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
Dziś  miejscem,  w  którym  spożywamy  Wieczerzę  Pańską,  czyli
Eucharystię jest świątynia – kościół. Ta Przemiana, którą nazywamy
PRZEISTOCZENIEM  dokonuje  się  na  ołtarzu  eucharystycznym
czyli stole eucharystii.

- Zajrzyj do Pisma Świętego, przy pomocy rodziców lub rodzeństwa
odszukaj  a  następnie  przeczytaj  opis  pierwszej  Mszy  świętej  w
Wieczerniku – Ewangelia Świętego Łukasza rozdział 22 wersety od
7 do 20 (Łk 22,7-20).

2. Po przeczytaniu Ewangelii uzupełnij ćwiczenia z podręcznika:
- Rozwiąż rebus i dokończ zdanie (str. 151)
-Wokół hostii są litery. Ułóż je w słowo, które wypowiadasz, gdy
przyjmujesz Komunię św.
- W wolnym czasie narysuj ołtarz z Twojego kościoła parafialnego 

3. Przypomnij sobie FORMUŁĘ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ. 

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.



07.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Bóg naszym Ojcem (43).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 42)
- przypomnij sobie materiał z poprzedniej katechezy o miejscu w
kościele, gdzie odprawia się Mszę św.

2.  Dzisiaj  powiemy  sobie  Modlitwie  „Ojcze  nasz”.  W  tej
najpiękniejszej  modlitwie,  której  nauczył  nas  sam  Pan  Jezus
znajduje się siedem próśb. Pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga
pozostałe cztery ukazują nasze ludzkie potrzeby. Przypomnij sobie
modlitwę „Ojcze nasz” i spróbuj zauważyć zauważyć te prośby:

-Święć się Imię Twoje
-Przyjdź Królestwo Twoje
-Bądź Wola Twoja
-Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
-odpuść nam nasze winy
- nie wódź nas na pokuszenie
-zbaw nas ode złego

3. Przeczytaj w podręczniku katechezę nr 43, zastanów się i spróbuj
wykonać ćwiczenia:

4. Utrwalaj sobie FORMUŁĘ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

5. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

12.05.2020 wtorek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Bóg dawcą pokoju (44).

1.  Przypomnij sobie materiał z poprzedniej katechezy o modlitwie
„Ojcze nasz” (43).

- Do kogo kierowane są prośby w niej zawarte?

2. Dzisiaj powiemy sobie o „znaku pokoju” (44). Bardzo ważny to
gest,  przekazywany  podczas  Mszy  św.  bezpośrednio  przed
przyjęciem  Komunii  św.  Wyraża  miłość  i  szacunek.  Można  go
przekazać  przez  skłon  głowy  lub  przez  podanie  ręki.  Na  słowa
kapłana:”Pokój  Pański  niech  zawsze  będzie  z  Wami”  ludzie
odpowiadają:  „I  z  duchem  Twoim”.  Znak  pokoju  powinniśmy
przekazywać nie tylko podczas Mszy św., ale zawsze wtedy, kiedy
doszło między ludźmi do sprzeczki, czy kłótni.

3.  Jak  dasz  radę  spróbuj  wykonać w związku  z  naszą  katechezą
ćwiczenia zamieszczone w katechizmie.

4. Utrwalaj sobie FORMUŁĘ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

5. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.


