
Drodzy uczniowie, 

zaczynamy pracę zdalną. Postępujcie według instrukcji, pracujcie na bieżąco. W razie pytań, 

piszecie. Będę Was prosić o przesłanie jakiegoś zadania. Bądźcie czujni.   

Religia kl. 5 Katecheza 45 Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień 

1. Oglądnij, posłuchaj, przeczytaj: https://www.youtube.com/watch?v=F10XreKCQCU 

2.  Przeczytaj z podręcznika: 

„Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego 

przymusili, żeby niósł krzyż Jego”. (Mt 27,32)  

„I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola 

[tamtędy] przechodził, przymusili, żeby niósł krzyż Jego”. (Mk 15,21)  

„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z 

pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem”. (Łk 23,26) 

3. Uzupełnij ćw. 3 str. 92 

4. Patrząc na Szymona chcę pomagać – opowiadanie  

Pan Jezus, umierając na krzyżu, pokazał nam, jak bardzo nas kocha i to właśnie 

„miłość Chrystusa przynagla nas”, abyśmy i my w każdej chwili nieśli pomoc 

drugiemu człowiekowi. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest współczucie innym. 

Ale nie wystarczy tylko patrzeć na wołającego o pomoc i pomyśleć: „ale mi go 

szkoda”, lecz należy działać i coś czynić w tym kierunku. Posłuchajcie krótkiego 

opowiadania:  

„O zziębniętej dziewczynce”  

Pobożny mąż spotkał w zimie (a mróz był siarczysty!) małą dziewczynkę. Stała na 

brzegu drogi, trzęsła się z zimna, bo miała na sobie tylko cienką sukienkę. Widać było 

też, że już od paru dni nie jadła. Dziecinne oczy patrzyły jakoś matowo, bez nadziei. 

Pobożny mąż przeżył bardzo to niespodziewane spotkanie. Zdenerwował się nędzą 

dziecięcą i zaczął Bogu wymyślać, że dopuścił do tego; że nic nie robi, aby ulżyć temu 

dziecku. Pan Bóg milczał cały dzień, a w nocy nieoczekiwanie odpowiedział: – 

Owszem, zrobiłem coś w tym kierunku: wysłałem tam ciebie! (na podst.: K. 

Wójtowicz, Opowiastki, Wrocław 1996, s. 12) 

5. Pomyśl, jak możesz naśladować Szymona w obecnej sytuacji. Swoje przemyślenia 

napisz w zeszycie ćwiczeń ćw. 4 str. 93.  

 

 

Do „zobaczenia” w czwartek!   

https://www.youtube.com/watch?v=F10XreKCQCU

