MATERIAŁ DLA KLASY IV 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 Jezusie, to On
nam daje każdy nowy dzień, opiekuje się nami i nas strzeże. Tak niedawno na katechezie mówiliśmy o
św. Józefie, który uczy nas 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… 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.
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.
Z tego, co pamiętam, to ostatnio rozdawałam Wam stacje Drogi Krzyżowej do rozcięcia i poukładania
w prawidłowej kolejności. Jeśli ktoś nie ma, to narysujcie pod tematem wybraną stację Drogi
Krzyżowej.
Proszę, zapiszcie kolejny temat: Miłość za miłość – uczynki co do duszy
Zastanówcie się czym jest dusza człowieka….?
Zapiszcie: Dusza jest odbiciem Bożego obrazu i podobieństwa w nas. Jeśli chcemy świadczyć
miłosierdzie, powinniśmy je okazywać całemu człowiekowi – nie tylko ciału, ale i duszy.
Zastanówcie się, co oznacza słowo miłosierdzie…..?
Zapiszcie: Miłosierdzie to wierność Boga w Jego cierpliwości i miłości do nas, to Jego stałe
oczekiwanie na nas, niezniechęcanie się naszymi odejściami.
Czy Pan Bóg jest miłosierny? Dowiemy się , gdy przeczytamy fragmenty z Pisma Świętego. Jeśli nie
macie ich w podręczniku, to proszę o odnalezienie w Biblii (poruszać się po Biblii już umiecie…☺)

Mt 5,45b; Mt 6, 31 – 32;

Mt 5,7

Pomyślcie przez chwilę nad tymi słowami.
Teraz przeczytajcie z podręcznika uczynki miłosierdzia co do duszy i proszę, byście pomyśleli, jak
moglibyście wypełnić każdy z nich wobec bliźniego

Katecheza II
Proszę, zapiszcie temat: Miłość za miłość uczynki co do ciała.

Napiszcie zdanie: JESTEM UCZNIEM JEZUSA – spróbujcie dopisać kilka propozycji, co to dla Was
oznacza.
……………………………………………………………….
Zastanowimy się, jak możemy wypełnić uczynki miłosierdzia co do ciała względem naszych bliźnich.
Odpowiedzi poszukamy w Biblii, proszę, przeczytajcie w podręczniku Mt 25, 31a. 34 – 40
- o jakich uczynkach mówi Pan Jezus?
- komu tak naprawdę pomagamy, czyniąc miłosierdzie?
- jaka nagroda czeka tych, którzy okazują miłość Jezusowi, pełniąc miłosierdzie wobec bliźnich?
Zapiszcie: Błogosławiony znaczy szczęśliwy
Czyniąc miłosierdzie bliźnim, okazuję miłość Chrystusowi, który mówi: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt 25,40. Gdy wypełniam wobec innych uczynki
miłosierdzia co do ciała, to znak, że jestem uczniem Chrystusa.
Na zadanie domowe, proszę, abyście spróbowali spełnić któryś z uczynków miłosierdzia w
najbliższym czasie. Pozdrawiam☺

