Tydzieo obowiązywania: 25 - 29 maja 2020
Katecheza 15 (52 w podręczniku)
Temat: Słowo Boże podstawą chrześcijaoskiego życia
Cel: Ukazanie prawdy, że przez Słowo Boże poznajemy Chrystusa
W czasie każdej Mszy Świętej słuchasz, co mówi do Ciebie Pan Jezus. Jego nauka powinna
umacniad i rozwijad Twoją wiarę. (2) Słowo Boże jest mocnym fundamentem życia
chrześcijaoskiego, na którym człowiek powinien budowad. Tylko ten, kto dobrze przyjmuje
Słowo Boże i postępuje według niego, wytrwa wśród niebezpieczeostw i przeciwności.
(1) Dom utwierdzony na mocnym fundamencie oznacza życie człowieka roztropnego,
postępującego zgodnie z nauką Pana Jezusa, a dom na piasku oznacza człowieka
nierozsądnego. Człowiek ten jest roztropny: zdobywa wiedzę, pracuje, żyje w przyjaźni z
Bogiem i ludźmi. (3) Wdzięcznośd Panu Bogu za Jego Słowo można wyrazid przez miłośd do
Niego i bliźnich. Zachęcam Cię do przeczytania fragmentu przypowieści o domu na skale z
żółtego pola na stronie 119.
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z
fioletowego pola (str. 119), NIE PRZESYŁAMY PRACY DO SPRAWDZENIA
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla
Ciebie powyższy pogrubiony tekst :-)
Zadanie dla Chętnych: Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy, NIE PRZESYŁAMY PRACY DO
SPRAWDZENIA.
Katecheza 16
Temat: Sakramenty święte drogą życia i świętości
Cel: Kształtowanie postawy regularnego korzystania z sakramentów świętych
(1) Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. (2) Ustanowił je Jezus Chrystus,
który pragnie, abyśmy się z Nim zaprzyjaźnili i zaprosili Go do naszego życia. Aby nasze życie
wydawało owoce, powinniśmy trwad przy Jezusie Chrystusie w Jego Kościele i jak najczęściej
spotykad się z Nim. Bóg dał nam widzialne znaki w Kościele, przez które chce obdarowad nas
swoją uzdrawiającą łaską. To właśnie sakramenty święte, są one dla nas pomocą w
osiągnięciu świętości. (3) Sakramenty święte to: Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,
Pokuta, Namaszczenie chorych, Kapłaostwo i Małżeostwo.
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z
fioletowego pola (str. 121), NIE PRZESYŁAMY PRACY DO SPRAWDZENIA
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla
Ciebie powyższy pogrubiony tekst :-)
Zadanie dla Chętnych: Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy, NIE PRZESYŁAMY PRACY DO
SPRAWDZENIA.

