
PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY III BRANŻOWEJ   

Temat do zapisania do zeszytu: „Niedziela dniem świętym” 

 WPROWADZENIE: 

Szczęść Boże. Witam! Ostatnio pochylaliśmy się nad Dekalogiem. Dziękuję za nadesłane prace 

i zadania domowe dla chętnych. Czekam ciągle na spóźnialskich i nadrabianie zaległości przez 

niektórych. Dzisiaj chciałbym z wami po analizie Dekalogu dokonać refleksji nad III 

przykazaniem Dekalogu czyli: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!  

Proszę zapisać do zeszytu powyższy temat katechezy!  

Z czym kojarzy nam się Niedziela? Zapewne pierwszym skojarzeniem jest dzień wolny od 

szkoły, pracy, dłuższe spanie po imprezie. Co jednak jest istotą Niedzieli? Czy ten wyjątkowy 

dzień możemy spłycić tylko do zwyczajnej ludzkiej egzystencji? A może niedziela to także 

czas dla Boga, rodziny, najbliższych. Na te i na inne pytania opierając się o Słowo Boże i 

nauczanie Kościoła będziemy starali się dzisiaj odpowiedzieć patrząc na III przykazanie 

Dekalogu. Pamiętaj abyś dzień święty święcił! Aby zrozumieć jeszcze głębiej motywację 

odpoczynku i poświęcenia Niedzieli jako Dnia Pańskiego przeczytajcie teksty Pisma 

Świętego mówiące o świętowaniu Niedzieli.  

Ćwiczenie 1: Przeczytaj poniższe teksty biblijne i wykonaj polecenia 

Przeczytaj jeszcze raz powyższy tekst i wykonaj ćwiczenie 

9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 

Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja 

córka (…) 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 

siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. ( Wj 20,9) 

13 Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, 

żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, 

jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, 

a święty dzień Pana - czcigodnym, 

jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, 

tak by nie przeprowadzać swej woli 

ani nie omawiać spraw swoich, 

14 wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. 

Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, 

karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. 

Albowiem usta Pańskie to wyrzekły». (Iż 58, 13-14)  

 

  



1. Jak Księga Wyjścia (tekst 1) uzasadnia potrzebę wypoczynku dnia siódmego? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Jaką nazwę nosi w terminologii żydowskiej dzień siódmy? (podaj określenie)  

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Do jakich wykroczeń przeciwko szabatowi (dniu Pana) nawiązuje prorok Izajasz? 

(tekst 2) Proszę je wymienić.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ UMIEŚCIĆ W ZESZYCIE JAKO FORMA 

NOTATKI!  

Chrześcijaństwo wiele ze swych tradycji czerpie bezpośrednio do Żydów, w tym między 

innymi idee dnia Pańskiego. Żydzi określali dzień Pański mianem SZABATU, który 

rozpoczynał się dla nich w piątek wieczorem i obowiązywał do zachodu słońca w sobotę. 

Chrześcijanie przejęli idee dnia Pańskiego przesuwając jednocześnie ten dzień na Niedzielę – 

dzień Zmartwychwstania Chrystusa.  

Aby zrozumieć jeszcze bardziej wyjątkowy charakter niedzieli oraz jej wymowę 

przeczytajcie poniższy tekst z Katechizmu Kościoła Katolickiego.  

 Ćwiczenie 2: Przeczytaj poniższe teksty KKK i wykonaj polecenia.  

 

Przeczytaj jeszcze raz tekst i uzupełnij poniższy schemat.  

Chrześcijanie zamienili świętowanie szabatu na celebrację niedzieli, dlatego że Jezus Chrystus Zmartwychwstał 

w niedzielę. Dzień Pański zawiera jednak w sobie elementy szabatu. W ten sposób chrześcijańska niedziela ma 

trzy zasadnicze wymiary: Przypomina o stworzeniu świata i odzwierciedla świąteczny blask dobroci Boga w 

czasie. Przypomina o siódmym dniu stworzenia, kiedy w Chrystusie świat stał się nowy. Podejmuje także motyw 

odpoczynku, nie po to jednak, aby uświęcić przerwanie pracy, ale aby już teraz wskazać na wieczny odpoczynek 

człowieka w Bogu. Obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii sankcjonowany jest grzechem ciężkim. 

Ponadto święta nakazane, w których mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii: Boże Narodzenie (25 

grudnia), Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok (1 stycznia), Objawienie Pańskie (6 stycznia), Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej), Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny – Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada).  



POLECENIE 1: Znajdź i wpisz w schemat 3 zasadnicze wymiary Niedzieli zawarte w 

tekście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECENIE 2: Wpisz daty i nazwy brakujących świąt nakazanych umieszczone w 

tabeli.   

 

 

UZUPEŁNIONY SCHEMAT NALEŻY WKLEIĆ LUB ZAPISAĆ W ZESZYCIE 

UCZNIA JAKO FORMA NOTATKI!  

Nazwa święta  Data  

Boże Narodzenie  

 6 stycznia  

Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej 

Zielnej 

 

 Czwartek po uroczystości Trójcy 

Przenajświętszej  

 1 listopada 

3 zasadnicze wymiary 

Niedzieli  

   



Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie 

zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 11.06.2020 r. (Czwartek)  

Życzę powodzenia!  
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