Tydzieo obowiązywania: 11 - 15 maja 2020
Katecheza 11
Temat: Męczennicy szczególnymi świadkami wiary
Cel: Ukazanie istoty chrześcijaoskiego świadectwa wiary
Pierwsze tysiąclecie chrześcijaostwa to czas wielkich prześladowao Kościoła i czas narodzin wielkiej
liczby męczenników. XX wiek, a zwłaszcza II wojna światowa, to także czas wielkiego męczeostwa
polskich wyznawców Chrystusa, których Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi, a miało
to miejsce w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Wśród 108 osób byli: biskupi, księża diecezjalni i
zakonni, klerycy, siostry zakonne i wierni świeccy. Z dumą należy podkreślid, że wśród tych osób
znajduje ówczesny się Proboszcz naszej parafii - bł. Ks. Zygmunt Sajna.
(1) Świadectwo wiary polega na życiu zgodnym z zasadami Ewangelii i wierności Chrystusowi. A owi
(2) męczennicy są szczególnymi świadkami wiary gdyż oddali swe życie bez reszty za wiarę w
Chrystusa.
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola
(str. 111), 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: Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży
Cel: Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoja świętośd na wzór św. Stanisława Kostki
Kościół stawia nam wielu świętych jako wzory do naśladowania. Takich wzorów potrzebują zwłaszcza
ludzie młodzi. Gdy czcimy świętych, to podziwiamy działanie Boga w ich życiu. (1) Bóg każdego
człowieka powołał do świętości. Święci zaś to ci, którzy w pełni skorzystali z owoców odkupienia.
Wśród nich jest św. Stanisław Kostka, który zmarł w wieku 18 lat. Dobrze wykorzystał powierzony mu
przez Boga czas na realizację swojego życiowego hasła: "Do wyższych rzeczy jestem stworzony". Św.
(2) Stanisław Kostka kierował się w życiu wiarą i miłością względem Boga i bliźnich, był pracowity i
ambitny. (3) Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię Świętą, Dziecię Jezus na ręku, krzyż,
kij pielgrzyma, lilia, Madonna i różaniec.
Zachęcam Cię do zapoznania się z historią życia św. Stanisława Kostki z podręcznika.
Zadanie do wykonania: Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z fioletowego pola
(str. 113), 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.

