Tydzieo obowiązywania 4 - 8 maja 2020
Katecheza 9
Temat: Sakramenty uzdrowienia. Sakrament pokuty i pojednania. Sakrament namaszczenia chorych
Cel: uczeo opowiada, kto i kiedy może przyjąd te sakramenty.
Sakrament pokuty i pojednania to znak Bożej miłości. Gdy grzeszymy, choruje nasza dusza. Bóg nas nie
odrzuca, szuka nas i pragnie uleczyd nasze serce. W sakramencie pokuty i pojednania, wyznaję swoje
grzechy – żałuję za nie. Bóg z miłości do mnie przebacza mi grzechy i przytula mnie do swojego serca.
Do sakramentu pokuty i pojednania – dzieci przygotowują się w klasie 3
Poprzez sakrament namaszczenia chorych Pan Bóg chce umacniad ludzi chorych. Zapewnia ich o swojej
obecności w tych trudnych chwilach życia – kiedy ludzie chorują albo boją się bólu i śmierci.
Sakrament namaszczenia chorych może przyjąd każdy człowiek, który poważnie choruje i może go
przyjąd wiele razy w życiu.
Pytanie: Kto i kiedy może przyjąd sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych?

Katecheza 10
Temat: Małżeostwo i Kapłaostwo – Bóg troszczy się o nas.
Cel: uczeo opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąd sakrament kapłaostwa i małżeostwa.
Bóg od początku stworzył ludzi do życia we wspólnocie, w rodzinie, a niektórych do jeszcze innej służby.
Sakrament małżeostwa zawierają ludzie pełnoletni i odpowiedzialni. Ślubują przed Bogiem; miłośd,
wiernośd i uczciwośd małżeoską oraz, że będą ze sobą do śmierci. Mąż i żona, tworzą małżeostwo,
zgodnie z zamysłem Boga łączą się ze sobą, przekazują życie – na świat przychodzą dzieci.
Mąż i żona dbają o swoją wzajemną świętośd, a także o świętośd swoich dzieci.
Sakrament kapłaostwa przyjmują mężczyźni pełnoletni, którzy zostali wybrani przez Pana Jezusa. Oddają
swoje życie w służbie Bogu i ludziom. Sprawują sakramenty święte: Mszę św., spowiadają, udzielają
chrztu i błogosławią narzeczonych - udzielając ślubu, katechizują.
Celem sakramentów małżeostwa i kapłaostwa jest własne uświęcenie oraz pomoc w dojściu do świętości
innym.
Pytanie: Jaki jest cel sakramentów małżeostwa i kapłaostwa?

