Klasa I a i b
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Kochani!

Zaistniała sytuacja zmusza nas do pozostawania w domu i organizowania nauki na odległość. Pewnie
nie jesteście zadowoleni z tego, ja też nie. Wolałabym być z Wami na katechezie i raczej do Was
mówić, niż pisać, a czasem też pośpiewać ☺. Ale nic na to nie poradzimy. Marudzenie nic tu nie
pomoże :) Pamiętajcie, że nic w naszym życiu nie dzieje się bez woli Pana Jezusa. On jest naszym
Najwspanialszym Tatusiem i czuwa nad nami, ochrania nas i nie mamy się o co martwić. Nasza
kochana Mama z nieba – Maryja patrzy na nas czule i z troską. Sami widzicie, że jesteśmy w
najlepszych Rękach Bożej Opatrzności ☺. Nie zapominajcie o porannej i wieczornej modlitwie, bo Pan
Jezus czeka na spotkanie z Wami. Jeśli uda się Wam odprawić w domu Drogę Krzyżową, albo Gorzkie
Żale, to zaznaczajcie to w swoich wielkopostnych kalendarzach. No i pamiętajcie o dobrych
uczynkach wielkopostnych, na pewno jest teraz wiele okazji. Będę Wam posyłać materiały do
opracowania - dwa tematy w tygodniu.
Dziś proszę, żebyście poprosili Waszych rodziców, lub starsze rodzeństwo, aby Wam (jeśli jeszcze nie
potraficie) przeczytali treść katechezy.
Temat pierwszy to – Krzyż Jezusa znakiem mocy i miłości.
Pomyślcie chwilę, gdzie spotykamy się z krzyżami, w jakich
miejscach?
Dzisiaj spojrzymy na znak naszej wiary, czyli krzyż, który wyrażamy w
najprostszy sposób naszą miłość do Pana Boga. Na drzewie krzyża
umarł Pan Jezus po to, aby nas zbawić, czyli otworzyć dla nas niebo,
pokonać szatana i zmazać wszystkie nasze grzechy. Znak krzyża jest
znakiem miłości Pana Boga do nas.
Krzyż towarzyszy człowiekowi w różnych momentach życia.
Spróbujcie wymienić takie sytuacje…….
W naszej codzienności możemy zobaczyć wiele krzyży, m.in.: ścienne, znajdujące
się na szczytach kościołów, krzyże domowe, na szyi, przydrożne, pielgrzymkowe,
nagrobne..., przy których ludzie wierzący gromadzą się na modlitwie.
Kiedy wykonujemy znak krzyża?
………………………………………………………………………………………………………………………..………

Na początek i koniec modlitwy, na początku Mszy św., gdy rodzice błogosławią dzieci przed wyjściem
z domy, gdy mijamy kościół albo kapliczki, a dawniej zanim rozkrojono chleb, nakreślano na nim znak
krzyża.
Pamiętajcie, że krzyża zniszczonego nie możemy wyrzucić do kosza, ale trzeba go zakopać lub spalić.

Mówiliśmy na katechezie, że dobrze wykonany znak krzyża jest piękną modlitwą i dobrze jest
rozpocząć dzień i zakończyć znakiem krzyża. Spróbujcie się teraz przeżegnać, niech ktoś z dorosłych
sprawdzi, czy dobrze to robicie.
W czasie Wielkiego Postu krzyż jest szczególnie przez nas adorowany, przez odprawianie Drogi
Krzyżowej, czy Gorzkich Żali.
Na zadanie domowe zwróćcie uwagę na krzyże w Waszych domach. Popatrzcie gdzie się znajdują, ile
ich jest i może przed jednym z nich odmówcie trzy razy „Któryś za nas cierpiał rany…..”
Proszę, żebyście pokolorowali obrazek w ćwiczeniach.

Katecheza II
Temat: Jezus okazuje nam swoje miłosierdzi

Kto zna ten obraz?
U kogo w domu jest taki obraz?
Ten obraz przedstawia Pana Jezusa Miłosiernego
Spróbujmy opisać ten obraz:
Pan Jezus prawą rękę ma wzniesioną do błogosławieństwa, a
lewą rękę położył na sercu.
Chce nam przez to powiedzieć, że nas bardzo kocha i nam
błogosławi
Spod dłoni Pana Jezusa wydobywają się promienie. Jakiego one są koloru?
Pamiętacie jak mówiliśmy, że po śmierci Pana Jezusa żołnierz przebił Mu serce włócznią, żeby się
upewnić, że Pan Jezus nie żyje. Wtedy z serca wypłynęła krew i woda. To właśnie te promienie o tym
nam przypominają.
Te jasne oznaczają wodę, że Jezus chce nas obmyć z naszych grzechów, złości i nieposłuszeństwa,
abyśmy stali się dobrymi.
Krew, czyli czerwone promienie oznaczają, że Jezus chce nam dać swoją miłość, wzmocnić nasze
życie, żebyśmy stawali się świętymi.
Pan Jezus otwiera dla nas swe serce, żeby nam udzielać obfitych łask.
My często poddajemy się złym ochoto: lenimy się, jesteśmy nieposłuszni, dokuczamy innym,
oglądamy za dużo telewizji albo za dużo gramy w gry komputerowe. I nam wszystkim pragnie pomóc
Pan Jezus. Gdy Go przepraszamy, on nam przebacza. Jego przebaczająca miłość nazywa się
miłosierdziem. Dlatego pod obrazem jest napis Jezu ufam Tobie.
Nie macie tego tematu w ćwiczeniach, dlatego do obrazka z poprzedniej katechezy, czyli do serca na
krzyży dorysujcie promienie czerwone i niebieskie.
Pozdrawiam, Szczęść Boże ☺

