
 WITAM UCZNIÓW KLASY SIÓDMEJ 

                                           ( 11-15.05.2020r.) 

 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogich Uczniów! 

Po dość długiej nieobecności na stronie Szkoły wznawiamy wspólne zajęcia. 

Przerwa w zajęciach wynikała z decyzji Pani Dyrektor, bowiem zostały wówczas zawieszone 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA, które były prowadzone, jako zastępstwo ( religia w kl.7 jest zastępstwem i 

dlatego też zajęcia nie odbywała dotąd). 

Decyzją Pani Dyrektor zajęcia zostały wznowione. 

Mam świadomość, że takie zdalne nauczanie nie jest proste i że wiele z nich trzeba będzie 

powtórzyć po powrocie do szkoły. 

 

ZACZYNAMY!!! 

Temat: Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże i kapliczki 

 

Golgota to miejsce, gdzie stał Krzyż, na którym Jezus oddał za nas życie. 

Po Jego śmierci krzyż został wrzucony do głębokiego rowu na zboczu Golgoty. Odnalazła go w 326 r. 

matka cesarza Konstantyna Wielkiego, św. Helena. Autentyczność krzyża została potwierdzona przez 

cud uzdrowienia, który dokonał się dzięki niemu. Wielu ludzi pielgrzymowało do Jerozolimy, by 

dotknąć drzewa krzyża i doświadczyć Bożej łaski. Chrześcijanie zaczęli stawiać krzyże przy swoich 

drogach i polach, jako znak wiary i miłości do Chrystusa. Początkowo były to proste, drewniane 

krzyże. Z czasem zaczęto w różnych miejscach budować kapliczki i umieszczać w nich krzyże i obrazy. 

Przy krzyżach i kapliczkach ludzie zatrzymywali się na krótką modlitwę, idąc do pracy w polu lub 

będąc w podróży. W Polsce jest wiele kapliczek, ale budowano je także w innych krajach Europy 

 



 

   

 

ZAPISZ POD TEMATEM NOTATKĘ: 

Miesiąc maj poświęcony jest Maryi. 

 W maju w kościołach i przy kapliczkach ludzie modlą się do Matki Bożej, Maryi. Śpiewają pieśni i 

odmawiają litanię, czyli mówią Maryi najpiękniejsze słowa, którymi Ją nazwano. Modlitwę tę ułożono 

w Loretto, mieście we Włoszech, i dlatego nosi nazwę „Litania loretańska”. Wymienia się w niej różne 

czułe imiona Maryi. Mówimy do Niej np. Matko najmilsza, Panno roztropna, a także Królowo świata. 

Po każdym z tych pięknych imion wszyscy mówią do Maryi „módl się za nami”. Kapliczki są wyrazem 

miłości mieszkańców do Boga. Mijając taką kapliczkę lub krzyż, chłopcy powinni zawsze uchylić 

czapkę na znak szacunku. Każdy powinien dbać o kapliczki w swojej okolicy. 

ZADANIE DOMOWE 

 Napisz, w jaki sposób możesz oddawać cześć Maryi 

 Narysuj w zeszycie dowolną kapliczkę 

 Wyślij swoją pracę domową na mój mail konderak.a@ssp.palecznica.pl  lub np. na 

Messenger 

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

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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