Tydzieo obowiązywania: 20 - 24 kwietnia 2020
Katecheza 5 (55 w podręczniku)
Temat: Chrystofanie umocnieniem wiary Kościoła.
Cel: Uczeo dowie się co to jest chrystofania oraz dlaczego Pan Jezus po swoim
zmartwychwstaniu ukazywał się Apostołom?
Ostatnio przeżywaliśmy Zmartwychwstanie Jezusa, które jest wielka tajemnicą Boga. Tą
tajemnicę przekazali nam Apostołowie, wybrani przez Jezusa posłaocy. Trudna to była dla
nich misja. Ale Jezus zadbał o to, pomógł im. Najpierw (1) ukazywał im się po
zmartwychwstaniu (chrystofania), (2) by stali się wiernymi świadkami największego i
najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości. Potem zesłał na nich moc Ducha Świętego,
która dodała im odwagi, męstwa i wytrwałości w ewangelizowaniu i niesieniu ludziom
Jezusa. Dzisiaj to dzieło kontynuują kapłani. (3) My spotykamy się z Panem Jezusem
Zmartwychwstałym w kościele przyjmując sakramenty, modląc się i słuchając/czytając
Słowo Boże.
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na
pytania z fioletowego pola (str. 127) i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu.
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla
Ciebie powyższy pogrubiony tekst :-)
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię
również wyślij.
Katecheza 6 (46 w podręczniku)
Temat: Idea Królestwa Bożego i jego prawo - przypowieśd o chwaście i sieci.
Cel: Uczeo dowie się co Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym w przypowieści o chwaście i
sieci, kto jest wezwany do Królestwa Bożego oraz co należy czynid, aby osiągnąd świętośd.
Pan Jezus zostawiał swoich następców do głoszenia Jego nauki oraz przygotowania ludzi do
powtórnego Jego przyjścia na ziemię. (1) Idea Królestwa Bożego i Jego prawa są ukazane
jako sąd ostateczny, na którym dobrzy ludzie zostaną oddzieleni od złych i otrzymają
nagrodę życia wiecznego w niebie. Tą prawdę ukazują przypowieści o chwaście i sieci. (2)
Każdy człowiek jest wezwany do Królestwa każdego człowieka. Jezus umarł za grzechy
wszystkich ludzi i pragnie nieba(świętości) dla każdego. Byd świętym (kochad Boga i ludzi) jest
bardzo trudno, ale z pomocą łaski Bożej można to osiągnąd. (3) Aby osiągnąd świętośd
(kochad Boga i ludzi) powinniśmy regularnie korzystad z sakramentu spowiedzi i Komunii
Św., czytad Słowo Boże.
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na
pytania z fioletowego pola (str. 127) i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu.
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla
Ciebie powyższy pogrubiony tekst :-)
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię
również wyślij.

