Materiały do pracy dla klasy 1
Szczęść Boże!
Przekazuję informacje na temat pracy na bieżący tydzień.

05. 005.2020- wtorek
Temat: Jezus zmartwychwstały mówi do nas.

Podręcznik str. 90-91

Pan Bóg mówi do nas przez słowa Pisma Świętego. Słowo Boże usłyszymy
podczas Mszy Świętej.
Gdy słuchamy słów Pisma Świętego, Ewangelii – podczas
niej do każdego mówi Jezus, dlatego trzeba Go słuchać bardzo uważnie.
Słów Pana Jezusa słuchamy nie tylko uchem, ale też sercem.
Ksiądz mówi, z której Ewangelii będą czytane słowa Jezusa, ponieważ
zapisało je czterech autorów, których nazywamy ewangelistami. Mają oni na
imię Mateusz, Marek, Łukasz i Jan.
W czasie Mszy Świętej wykonujemy różne gesty-przyklękamy, składamy ręce,
bijemy się w piersi. Gesty te wykonujemy z szacunkiem.
Robiąc znak krzyża na naszych czołach, ustach i sercu, pokazujemy Panu
Jezusowi, jak bardzo jest dla nas ważny. Znak na czole pokazuje, że chcemy
zawsze o Nim pamiętać i rozumieć, co mówi do nas. Znak na ustach oznacza,
że chcemy mówić o Nim, o Jego dobroci, dlatego przez nasze usta powinny
przechodzić tylko dobre słowa. Znakiem krzyża na sercu wyrażamy gotowość
do przyjęcia słowa Jezusa i postępowania według nich.
Wykonujemy ćwiczenia w podręczniku. Proszę rodziców o pomoc w odczytaniu i
wyjaśnieniu dzieciom poleceń.

06.05. 2020.-środa
Temat 45: Jezus zmartwychwstały zaprasza nas do swego stołu.
Podręcznik str. 92-93

Ludzie, którzy darzą się miłością, spotykają się przy wspólnym stole, aby
spożywać posiłek, dzielić się tym, co mają, cieszyć się, że są razem.
Pan Jezus również spotykał się ze swoimi uczniami przy stole.
2000 lat temu, tuż przed swoją męką, w Wielki Czwartek, Pan Jezus
przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. W ten sposób Jezus
do dziś pozostał razem z nami pod postaciami chleba i wina.
Pan Jezus podczas każdej Mszy Świętej przemienia chleb i wino w swoje
Ciało i swoją Krew. To najważniejsza chwila Mszy Świętej. Sam Pan Jezus,
choć niewidoczny dla oczu, jest z nami obecny. Tylko ten, kto patrzy sercem
i miłością, może uwierzyć, że tak jest naprawdę. To jest dla nas wielką
tajemnicą.
Dobry Jezus tak bardzo nas kocha, że zaprasza nas do swego stołu i dzieli
z nami święty Chleb, abyśmy stawali się coraz lepsi, szczęśliwi i radośni.
Ludzie wierzący w Pana Jezusa na Jego zaproszenie przychodzą na Mszę
Świętą i przyjmują Jego Ciało pod postacią białego chleba.
Wy będziecie mogli przyjąć Ciało Pana Jezusa pod postacią białego chleba
po raz pierwszy w klasie III, podczas swojej Pierwszej Komunii Świętej.
Jednak już teraz możecie się przygotowywać na to spotkanie. Czynicie to,
poznając Jezusa na katechezie, spotykając się z Nim w domu na modlitwie
i w kościele na Mszy Świętej. Możecie po cichu zapraszać Go do swoich serc,
mówiąc Mu, że Go kochacie i pragniecie się z Nim spotkać.
Każdy, kto chce przyjąć Ciało Pana Jezusa, musi się pogodzić ze wszystkimi.
Wykonujemy ćwiczenia w podręczniku.
Pracę z tego dnia odsyłamy do oceny.

Proszę wszystkich o gorącą modlitwę o ustanie
epidemii koronawirusa.
e-mai kontaktowy: religia.zdalne@wp.pl

