Materiały do pracy dla klasy II
Data: 21 kwietnia (wtorek)
Szczęść Boże!

Temat str. 76-77 podręcznik

37.

W każdą niedzielę cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa.

1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu.

„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i
zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi
uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych”.

(J 20,1-9)

– Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa?
– Co zobaczyła przy grobie Maria Magdalena?
– Komu Maria Magdalena oznajmiła wiadomość o pustym
grobie?
– Co zrobili Piotr i Jan?
– Jak zachowali się przy grobie?

Usłyszeliście słowa „pierwszy dzień po szabacie”. Szabat to
sobota.
– Jaki jest kolejny dzień?
– Co się wydarzyło w tym dniu?
– Kto pierwszy dowiedział się o zmartwychwstaniu Jezusa?
Jezus zmartwychwstał w nocy z soboty na niedzielę. Dlatego
niedziela jest dla wszystkich wierzących dniem największej
radości. Pan Jezus zmartwychwstaniem otworzył nam drogę do
nieba, czyli do szczęścia z Bogiem na zawsze.
Już w dniu zmartwychwstania Pan Jezus ukazał się Marii
Magdalenie i swym najbliższym uczniom. Po tygodniu, w następną
niedzielę było podobnie. Zmartwychwstały Pan Jezus rozmawiał z
uczniami, przypominał swoje nauki, zasiadał z nimi przy stole i
wspólnie spożywali posiłek. Gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, Jego
uczniowie nadal spotykali się w każdą niedzielę na pamiątkę Jego
zmartwychwstania. Powtarzali to, czego Jezus ich nauczył i
podobnie jak wtedy, gdy był razem z nimi, spożywali wspólny
posiłek. Dzielili się chlebem, powtarzając słowa, które kiedyś
wypowiedział sam Pan Jezus: „Bierzcie i jedzcie… To czyńcie na
moją pamiątkę”.
Pierwsi chrześcijanie pokonywali wiele przeszkód, by móc
uczestniczyć we wspólnej niedzielnej uczcie. Była ona dla nich
czymś najważniejszym.
Dziś takie spotkania z Panem Jezusem i taką ucztę z Nim
nazywamy Mszą Świętą. Najbardziej uroczyście sprawowana jest
ona w niedziele. Każda niedziela jest dla nas dniem świętym. Tego
dnia Pan Jezus zmartwychwstał i chce razem z nami świętować to
wielkie wydarzenie.
Każdy wierzący wie, że Msza św. jest radosnym spotkaniem z
Jezusem zmartwychwstałym i dlatego chętnie spieszymy do domu
Bożego w każdą niedzielę. Zdarza się, że w niedzielę także wyjeżdżamy
na wycieczkę, odwiedzamy ciocię lub babcię. Jest nam dobrze i

radośnie, bo spotkaliśmy się z Jezusem i On nas przygotował do tej
niedzielnej radości.
Kolejną ważną sprawą jest to, że niedziela jest świętem całego
tygodnia. W klasie trzeciej będziecie poznawać znaczenie
przykazań Bożych. Jedno z tych przykazań – trzecie – brzmi:
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Nie powinniśmy zostawiać na niedzielę odrabiania lekcji. W tym dniu
nie powinno wykonywać prac niekoniecznych - czyli takich, które
spokojnie można wypełnić w innym terminie. Nie powinniśmy robić w
niedzielę zakupów, by pracownicy sklepów też mogli odpocząć i
uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej.
Oczywiście są ludzie, którzy muszą pracować w niedzielę, ale ich
praca jest służbą na rzecz zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkim.
Chodzi o osoby ratujące życie: lekarz, policjant, strażak...
2. Wykonaj polecenia ze strony 76 i 77 w podręczniku.
Prace z tego dnia przesyłamy do oceny:
Data: 24 kwietnia (piątek)
Temat 38: Jezu ufam Tobie-Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Jezus uczył nas jak mamy naśladować miłosierdzie Boże.
Powiedział:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
(Łk 6,36)
Bóg Ojciec kocha nas wielką miłością i nawet jeżeli czynimy coś
niedobrego, to On nam przebacza, bo chce, abyśmy żyli z Nim w
przyjaźni. Bóg zawsze czeka na każdego człowieka, który potrafi
przyznać się do złego i szczerze żałuje. Właśnie taką miłość Boga
nazywamy miłosierdziem. Jego miłość do nas będzie trwać zawsze.

Pan Jezus przypomniał ludziom prawdę o miłosierdziu Bożym.
Prawdę tę mocno uświadamiała ludziom św. siostra Faustyna
Kowalska.
Posłuchajcie opowiadania o tej świętej (nagranie w załączniku).
Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze, który znajduje się w
Krakowie – Łagiewnikach. Tam zmarła 5 października 1938 roku i
to miejsce stało się pierwszym na świecie sanktuarium Bożego
Miłosierdzia.
Po śmierci na krzyżu żołnierz przebił serce Pana Jezusa włócznią.
Wypłynęły z niego krew i woda. Do nich nawiązują promienie na
obrazie. Kolor bladoniebieski (bardzo jasny) to symbol wody, która
podczas chrztu obmywa duszę z grzechów. Czerwień oznacza krew
Pana Jezusa, którą z miłości przelał na krzyżu za nasze złe czyny.
Gdy Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie, polecił jej przekazać
wszystkim, że pragnie, aby została ustanowiona Uroczystość
Miłosierdzia Bożego. Prośba Pana Jezusa została spełniona –
uroczystość tę obchodzimy tydzień po Niedzieli Zmartwychwstania.
Niedziela Miłosierdzia Bożego najpierw była obchodzona jako święto
w Polsce, a 30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II ogłosił tę
uroczystość jako obowiązującą dla całego świata.
W tym roku ta uroczystość przypadała w niedzielę 19 kwietnia.
Wykonaj polecenia z podręcznika str. 78-79.
Zachęcam dzieci do śpiewania pieśni – nagranie w załączniku.
Pamiętajmy o codziennej modlitwie.
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