Tydzieo obowiązywania: 18 - 22 maja 2020
Katecheza 13 (50 w podręczniku)
Temat: Św. Maksymilian Maria Kolbe - wzór ofiarnej postawy wobec bliźniego
Cel: Kształtowanie postawy miłości wobec bliźniego na wzór św. Maksymiliana Marii Kolbego
Maksymilian – Maria Kolbe, a właściwie Rajmund Kolbe, przyszedł na świat w Zduoskiej Woli koło Łodzi, 8 stycznia w 1894 r.
Jego rodzicami byli Juliusz i Marianna. Był jednym z 3 rodzeostwa. Przełom jego życia miał miejsce w kościele parafialnym w
Pabianicach w 1906 r. - oto w wieku 12 lat miał widzenie, bowiem ukazała się mu Matka Boża, która trzymała w rękach 2
korony: czerwoną – znak męczeostwa, biała – znak czystości.
Postanowił wstąpid do zakonu, uroczystą profesję złożył 11 listopada 1914 r. Przyjął imię Maria, a święcenia kapłaoskie przyjął
28 kwietnia 1918 r. W roku 1922 pojawił się pierwszy numer pisma, które redagował, mianowicie „Rycerza Niepokalanej”.
W roku 1927 oznaczał dla Kolbego powstanie jego Niepokalanowa, czyli klasztoru, który prowadził. Później powstało radio –
rozgłośnia Słowa Bożego. Podczas II wojny światowej 17 lutego 1941 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w
Oświęcimiu. Tam wkrótce zginął – (2) heroicznie oddając życie za drugiego człowieka - dlatego jest on wzorem ofiarnej
postawy wobec bliźniego. Miał 47 lat. Jego życiowym zawołaniem były słowa: "Tylko miłośd jest twórcza". (1) Miłośd do
bliźniego powinna przejawiad się w trosce o jego dobro.
Papież Jan Paweł II ogłosił go świętym 1982 r.
Polecamy obejrzed dokument: https://www.youtube.com/watch?v=F6E1BQq8ttM
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 14 (51 w podręczniku)
Temat: Ks. Jerzy Popiełuszko - w służbie Prawdzie
Cel: Kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie w prawdzie.
Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947r., we wsi Okopy na Podlasiu, koło Suchowoli. Pochodził z rodziny
chłopskiej.
Uczył się w Warszawskim Seminarium Duchownym. W międzyczasie zapadł na zdrowiu podczas służby wojskowej.
28.05.1972 r. został księdzem przyjmując święcenia kapłaoskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyoskiego. Pracował w
Duszpasterstwie Akademickim św. Anny, uczestniczył w formowaniu ochotniczej służby medycznej.
Wreszcie w roku 1980 rozpoczął pełnienie posługi w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Tam też
podejmował duszpasterstwo na rzecz ludzi pracy. Organizował między innymi Msze św. poświęcone strajkującym hutnikom.
Aktywnie uczestniczył również w dziedzinie dokształcania ludzi pracy w zakresie prawa, historii, ekonomii czy literatury.
Natomiast pomoc charytatywną organizował wraz z nadejściem stanu wojennego. Głosił płomienne patriotyczne kazania.
Organizował wyjazdy ludzi pracy do Częstochowy.
Jednocześnie Służby PRL-u zaczęły prześladowad ks. Popiełuszkę – był też zastraszany.
Doszło do kilkunastu przesłuchao księdza. 13 października miał miejsce zamach na jego życie, a jego ciało odnaleziono w Wiśle. 3
listopada odbył się pogrzeb.
(2) Nawoływał do czynienia dobra powołując się na słowa św. Pawła: "Nie daj się zwyciężyd złu, ale zło dobrem zwyciężaj".
(1) Ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym ponieważ głosił i bronił prawdy o Bogu i godności człowieka za co
zapłacił najwyższą cenę. Został beatyfikowany przez Papieża Benedykta XVI 6 czerwca 2010 r. w Warszawie.
Polecamy obejrzed: https://www.youtube.com/watch?v=IhP8qCQVjk8
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.

