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PRZYKAZANIE 3 – PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ 

 

Pan Bóg nakazuje w trzecim przykazaniu święcić dzień święty. Dniem 

świętym jest niedziela. W niedzielę mamy uczestniczyć we Mszy świętej. 

Do uczestnictwa we Mszy świętej zobowiązany jest każdy katolik, który 

ukończył siódmy rok życia. 

Tylko ważna przyczyna może zwolnić od uczestnictwa we Mszy świętej. 

Trzecie przykazanie nakazuje również wstrzymać się w niedzielę od 

ciężkich prac. 

Pan Bóg na górze Synaj powiedział do Mojżesza i Żydów: "Sześć dni 

będziesz pracował i wszystkie sprawy swoje załatwiał, ale dzień siódmy jest 

dniem spoczynku ku czci Pana Boga twego. W tym dniu nie będziesz żadnej 

pracy wykonywał". 

Pracować ciężko w niedzielę można tylko w razie koniecznej potrzeby. 

 

Przeczytaj z podręcznika informacje dotyczące tematu 14 – Z Jezusem świętujemy niedzielę (str. 2 i 3 tego 

dokumentu).  

Sprawdź czy wykonałeś wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń do religii „Jezus jest z nami” str. 30-31 (Temat 

14) 

Poproś rodziców, aby przesłali zdjęcie/skan wykonanych zadań ze str. 30-31 oraz napisali w którym kościele 

i o której godzinie uczestniczyłeś we Mszy świętej  lub o której godzinie i z jakiego kościoła uczestniczyłeś w 

transmisji Mszy świętej 14.02.2021. 

Zachęcam także do obejrzenia filmu umieszczonego na stronie o trzecim przykazaniu, a także przeczytaniu 

opowiadania Ewy Stadtmüller „Dzień święty”. 

Zdjęcia proszę przesłać na meila: siostra.anna@polnischeschule-essen.de  do piątku 19.02.2021. 
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Zadania w katechizmie na str. 30-31 
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Źródła: 

https://adonai.pl/dekalog/?id=45 

Jedność „Jezus jest z nami” zeszyt ćwiczeń i podręcznik do religii dla klasy 3 

Ewa Stadtmüller – Opowiadanie Dzień święty 

 

 

Ewa Stadtmüller – Opowiadanie Dzień święty 

 

- Zapowiada się piękna pogoda, zadzwonię do cioci Basi, może wybralibyśmy się wspólnie na weekend 

w góry? – zaproponował tato. 

- Hurrra! – zawołały bliźniaki. 

Okazało się jednak, że ciocia Basia nie może jechać bo pracuje. Strasznie smutno jest siedzieć w 

niedzielę przy kasie w sklepie. Ciocia poszła do swojego szefa i spytała, czy mogłaby nie pracować w 

niedzielę, ale usłyszała, że to niemożliwe. 

- Gdyby ludzie nie odkładali zakupów na niedzielę, markety nie musiałyby pracować – stwierdził tato. 

- To prawda – przytaknęła mama. 

- Siostra Magdalena opowiadała mi wczoraj, co mówią dzieci w przedszkolu. Jeden maluch powiedział, 

że co niedzielę chodzi z mamą i tatą do kościółka i bardzo mu się tam podoba, bo jest dużo półek z 

różnymi rzeczami, a tato wsadza go do dużego wózka. 

Gosia z Mateuszem parsknęli śmiechem, a tata tylko pokiwał głową. 

Po ustaleniu trasy wycieczki, postanowili wyjechać w sobotę, przenocować u zaprzyjaźnionych 

gospodarzy, a w niedzielę wyruszyć na szlak. 

- A kiedy pójdziemy na Mszę świętą? – zapytała mama. 

- Możemy iść w sobotę wieczorem i to się liczy... – zaczął Mateusz. 

- W sobotę może iść ciocia, bo w niedzielę pracuje – przerwał mu tato. – Dla nas mam lepszy pomysł. 

Dowiedziałem się, że w samo południe jest Msza święta w małej kapliczce niedaleko schroniska. Co 

wy na to? 

- Świetnie – ucieszyła się mama. Jak wspaniale być razem i dziękować Panu Bogu w małej drewnianej 

kapliczce, przycupniętej przy górskim szlaku. 

- Było super! – stwierdziła Gosia, gdy wieczorem mama przyszła pocałować ją na dobranoc. 

- Te drzewa były śliczne i ta kapliczka... Szkoda, że ciocia nie mogła pojechać. 
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