
 WITAM UCZNIÓW KLASY CZWARTEJ 

                                           ( 25-29.05.2020r.) 

 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Temat: Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście 

 

Dziś poznamy kolejne miejsce. Emaus dziś trudno jest umiejscowić je na mapie. 

Niektórzy twierdzą, że znajdowało się ono 11 km od Jerozolimy, według innych było 

to 29 km. Wiadomo jednak, że taka wioska istniała na pewno. 

W Ewangelii czytamy, że to tam właśnie wydarzyło się coś bardzo ważnego. 

O tym opowiada nam św. Łukasz w Ewangelii. 

„Dwaj z nich 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… jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali 

Go na śmierć i ukrzyżowali. (…) 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. 

Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia… 

I 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”. 



 
(Łk 24,13-23.25.27-31) 

 

 

– Dokąd podążali uczniowie? 

– O czym rozmawiali? 

– Kto do nich dołączył? 

– Co oni przeżywali? (rozczarowanie, zawód, smutek) 

– O czym opowiedzieli „Wędrowcowi”? 

– O czym opowiedział im „Wędrowiec”? 

– Co się stało, kiedy doszli do Emaus? 

– Po czym poznali uczniowie Jezusa? 

Posłuchajcie uważnie, co wydarzyło się w wieczerniku, wieczorem – w dniu 

zmartwychwstania, gdy przebywali tam wystraszeni uczniowie. 

 

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 

Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał 

im ręce i bok. Uradowali się, zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A 

Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane»”. 
(J 20,19-23) 

 
– Gdzie byli zgromadzeni uczniowie wieczorem w dniu zmartwychwstania? 

– Dlaczego drzwi do wieczernika były zamknięte? 

– Kto przyszedł do wieczernika pomimo zamkniętych drzwi? 

 

 Jako NOTATKA Z LEKCJI A ZARAZEM PRACA DOMOWA – przerysuj do zeszytu i 

uzupełnij krzyżówkę 

 ZAPISZ DO ZESZYTU 

Dary zmartwychwstałego Jezusa 

• pokój 

• Duch Święty 

• władza odpuszczania grzechów 

 

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane”  

(J 20,22b-23). 

 Wyślij zdjęcie z tym zadaniem na mój adres mail : konderak.a@ssp.palecznica.pl  

, a najlepiej wyślij zadanie na Teamsach na czacie prywatnym do mnie. 

 

mailto:konderak.a@ssp.palecznica.pl


 

 

1. Odzyskuję ją po dobrze odbytej spowiedzi, to łaska ….. 
2. Jezus pozdrowił uczniów w dniu zmartwychwstania słowami „Pokój…” 
3. Kolor stuły kapłana podczas spowiedzi. 
4. Jeden z warunków sakramentu pokuty. 
5. Dzień zmartwychwstania Jezusa. 
6. Nieposłuszeństwo względem Boga. 
7. Znak naszej wiary. 
8. Jezus wszedł pomimo zamkniętych ……………… 
9. Miejsce, w którym kapłan wysłuchuje spowiedzi. 
10. Miejsce zgromadzenia uczniów po śmierci Jezusa. 
11. Odczuwany przez uczniów w wieczerniku. 
12. Trzecia Osoba Boska. Duch… 
Hasło: ……………………………… 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 


