Tydzieo obowiązywania: 11 - 15 maja 2020
Katecheza 11
Temat: Jezus ucisza burzę na jeziorze (49 w podręczniku)
Cel: Kształtowanie postawy zaufania i wiary wobec Boga oraz wdzięczności za Jego miłosierdzie
Gdy Pan Jezus przebywał na ziemi, uczestniczył w życiu codziennym ludzi. Np. pływał z nimi po
jeziorze, a gdy rozszalała się burza, wyciszył ją. (1) W ten sposób okazał, że jest gotów pomóc w
trudnościach oraz objawił swoją Boską moc, pogłębił wiarę uczniów i okazał swoje miłosierdzie.
(2) Pan Jezus chce, abyśmy Mu ufali i zawierzali Jego miłosierdziu. W ten sposób zapraszamy Go do
swojego życia i pozwalamy na obdarowywanie nas łaskami potrzebnymi do stawiania czoła trudom, a
tym samym do zamykania drogi szatanowi.
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola
(str. 115), 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 12
Temat: Jezus Panem życia(50 w podręczniku).
Cel: Ukazanie prawdy, że Jezus jest Panem życia
Jezus przebywając na ziemi dokonywał różnych cudów, np. wskrzeszał zmarłych, (1) czyli przywracał
im życie (np. wskrzesił Łazarza). Pokazał w ten sposób, że jest Panem życia oraz zapowiedział swoje i
nasze zmartwychwstanie. Oto Jego słowa: (3) ,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, Chodby umarł, żyd będzie’’. Te ważne słowa zapraszają nas również do pogłębiania
wiary. (2) Wskrzeszenie od zmartwychwstania różni się tym, że wskrzeszanym można byd przez
Jezusa, a zmartwychwstania (samoistnego ożywienia) dokonał tylko Jezus.
Tak jak Łazarz, my również kiedyś umrzemy, lecz w dniu Sądu Ostatecznego zmartwychwstaniemy. To
jest dobra nowina dla nas, która pomaga nam nie bad się śmierci, bo Jezus ją zwyciężył.
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola
(str. 117), 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.

