MATERIAŁ DLA KLASY V A i V B

Moi Drodzy!
Czas jaki Pan Bóg nam dał na pewno jest wyjątkowy. Próbujemy wszyscy organizować sobie życie,
również nauczanie, które też przyjmuje formę wyjątkową. Postaramy się wspólnie realizować
program z religii, to przecież ważny czas przygotowania się do Zmartwychwstania Pana Jezusa i nie
możemy o tym zapominać. W tej” organizacji życia” proszę, nie zapominajcie o Panu Bogu, to On
nam daje każdy nowy dzień, opiekuje się nami i nas strzeże. Mówiliśmy na katechezie o zaufania
Bożej Opatrzności. Teraz przyszedł czas na praktyczne zastosowanie tych słów. Cokolwiek się dzieje w
naszym życiu, dzieje się z woli Boga i wszystko jest w Jego planie zbawienia. Ufajcie mocno Panu
Jezusowi, On nas bardzo kocha i nic bez Jego woli stać się nie może. To nasz najlepszy Tata.
Pamiętajcie proszę o codziennej modlitwie rano i wieczorem, może wspólnie z rodziną, mamy tyle
pięknych modlitw jak różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia i inne… Zachęcam Was do czytania
Biblii, zwłaszcza tych fragmentów opisujących Mękę i Śmierć Pana Jezusa, bo to właśnie jest głównym
zagadnieniem naszych wielkopostnych katechez. Pan Jezus ma nam tyle do powiedzenia, może
właśnie teraz jest dobry czas, aby Go posłuchać. Zachęcam Was również do odprawiania Drogi
Krzyżowej w warunkach domowych, jak i Gorzkich Żali. Mamy w zeszytach tabelki wielkopostne,
możecie je sobie uzupełniać. Macie dostęp do internetu, jest tam wiele wartościowych kazań
wielkopostnych, które możecie posłuchać w ramach rekolekcji (poproście rodziców o pomoc, żeby
Wam coś dobrali). Niestety nie będziemy uczestniczyć w szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych,
dlatego warto właśnie w taki i inny sposób przygotować się na przeżywanie Triduum Paschalnego,
choć nikt z nas jeszcze nie ma pojęcia jaką to przyjmie formę. Każdy Wielki Post to czas łaski dany
nam od Pana Boga, dlatego postarajmy się przeżyć go jak najowocniej w czasie jaki Pan Bóg daje nam
go przeżywać. Oddajmy ten czas Panu Jezusowi przez ręce naszej kochanej Matki – Maryi, która tak
bardzo się o nas troszczy.
Jeśli będziecie mieli do mnie pytania, to piszcie na podany mail: kjedrzejowski@op.pl
Zgodnie z planem lekcji mamy dwie katechezy tygodniowo, dlatego postaram się realizować dwa
tematy w tygodniu.
Wpiszcie kolejny temat: Poznaję Ojczyznę Mesjasza.

W ramach tej katechezy mieliśmy pracować z mapą i plakatami, ale ponieważ to niemożliwe, to
proszę obejrzyjcie na youtubie film o Palestynie, ojczyźnie Pana Jezusa. Potem wpiszcie notatkę do
zeszytu
Ojczyzna Pana Jezusa nosi różne nazwy:
Palestyna – od nazwy plemion Filistynów, pierwotnych mieszkańców tej ziemi
Ziemia Obiecana – do niej udał się ojciec naszej wiary, patriarcha Abraham, gdyż zaufał obietnicy
Pana Boga

Izrael – od drugiego imienia patriarchy Jakuba, ojca 12 synów, którzy stanęli na czele 12 pokoleń
Ludu Bożego

Katecheza II
Temat: Kim jest Jezus Chrystus (zapiszcie)

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, odwołamy się do źródeł historycznych znanych na świecie.
Proszę, abyście te dokumenty historyczne przeczytali z podręcznika
ZAPIS: w takiej formie, jak Wam podaję
Największym źródłem i dowodami na istnienie Jezusa dla nas chrześcijan są 4 Ewangelie

Źródła niechrześcijańskie
Dokumenty żydowskie
Józef Flawiusz – historyk żydowski, w dziele „Starożytność żydowska” dwukrotnie wspomina o
Jezusie
Talmud – zbiór tradycji żydowskich – odrzuca Jezusa i szuka usprawiedliwienia dla Jego
oskarżycieli. W ten sposób potwierdza istnienie Jezusa
Dokumenty rzymskie
Plubiusz Korneliusz Tacyt – historyk rzymski – wyraża niechęć do Żydów i Chrześcijan, pisze o
postępowaniu Nerona wobec niejakich chrześcijan, oskarżonych o podpalenie Rzymu.
Pliniusz Młodszy – pisarz i senator rzymski w „Liście do cesarza Trajana” radzi się, jak ma
postępować z chrześcijanami, wyznawcami Chrysyusa

Zapis: Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, jest postacią historyczną.
Potwierdzają to liczne dokumenty. Niektóre z nich zostały zapisane przez ludzi, którzy byli
naocznymi świadkami życia i działalności Jezusa.
Pozdrawiam ☺

