Materiały do pracy dla klasy II
Data: 5 maja (wtorek)
Szczęść Boże!
Przesyłam informacje do pracy na bieżący tydzień.
Temat str. 82-83 podręcznik

40. Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem.
1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu.
Ta część Mszy Świętej, kiedy słuchamy Pisma Świętego, nazywa się liturgią słowa.
Przypomnijmy sobie słowa, które wypowiadamy po usłyszeniu słowa Bożego czytanego przez
ministranta lub lektora.
K.: Oto słowo Boże.
Dz.: Bogu niech będą dzięki.
W czasie liturgii słowa słyszymy także fragment Ewangelii. Jest on czytany przez księdza. Np.:
K.: Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Na te słowa odpowiadamy:
Dz.: Chwała Tobie, Panie.
W czasie tych słów czynimy znak krzyża na czole, na ustach i w sercu, na znak, że chcemy te słowa
zapamiętać, wypowiedzieć ustami, i zachować w sercu.

Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym obecnym w słowie Bożym przybliża nas
do dobrego Boga, pomaga nam lepiej poznać Jego miłość oraz wskazuje, jak
należy żyć, aby osiągnąć zbawienie. Trzeba to słowo wypełniać w swoim życiu,
zawsze pamiętać, jak bardzo Jezus nas kocha.
Słów Jezusa należy słuchać z uwagą i w skupieniu, aby je dobrze zrozumieć,
przyjąć do serca i stosować w życiu. Na czas odczytywania pierwszego i drugiego
czytania oraz śpiewu psalmu możemy być w postawie siedzącej. Jednak kiedy
usłyszymy śpiew „alleluja”, wszyscy wstajemy, gdyż za chwilę będzie odczytana
Ewangelia, podczas której przyjmujemy stojącą postawę ciała. Po odczytanej
Ewangelii i odpowiedzi słów „Chwała Tobie, Chryste” możemy z powrotem
usiąść.
Postawa stojąca wyraża wielki szacunek do słów, które wypowiedziane
zostały przez Chrystusa, oraz wyraża gotowość do ich przyjęcia. Wiemy, że
czasem nie jest słuchanie łatwe, ale starajmy się zdobyć na wysiłek i
słuchajmy je z uwagą. Dzięki słowom Jezusa będziemy lepsi dla innych ludzi.
Kiedy dziecko słucha swoich rodziców, rozumie, co mówią i postępuje w
taki właśnie sposób, sprawia im radość i staje się lepszym dzieckiem. Rodzice
kochają swoje dziecko i kiedy mówią mu o tym, łatwiej im nakłonić dziecko
do dobrego życia.

Tak samo, kiedy człowiek, mały czy duży, słucha dobrego Boga, jego serce
napełnia się Bożą miłością i łatwiej mu być dobrym dla innych.

Wykonują polecenia ze strony 82 i 83 w podręczniku.
8 maja – piątek
Temat 41: Jezus zmartwychwstały karmi swoim Ciałem
Podręcznik str. 84-85
Połówka chleba
Było to w trudnych czasach po wojnie. Pewien lekarz sam ciężko zachorował. Potrzebował jedzenia. Znajomy przesłał mu połowę chleba. Lekarz
bardzo się ucieszył, ale nie zjadł go. Posłał go do sąsiadów, dla chorej córki
nauczyciela. Ale i tam połówka chleba nie pozostała. Przekazali ją starszej,
głodującej wdowie mieszkającej na poddaszu. Lecz ona zaniosła ją do
swojej córki, która z dwojgiem małych dzieci mieszkała w piwnicy. A ta
przypomniała sobie, że kilka domów dalej mieszka stary lekarz, który jedno
z jej dzieci leczył bezpłatnie. W taki sposób połówka chleba wróciła znowu
do lekarza. Jego żona zapytała męża:
– To ta sama połówka chleba, którą przekazaliśmy innym. Co mam z nią
zrobić?
– Zaproś ludzi, którzy mieli ten chleb u siebie, a następnie podzielę go
po kawałku dla wszystkich – odpowiedział chory lekarz.
Gdy ludzie zeszli się, lekarz pocałował chleb i powiedział:
– Proponuję, żebyśmy się tym chlebem podzielili w tej wspólnocie. Każdy
z nas zje kawałek i choć się nie najemy, to będziemy razem. Chleb będzie
nam przypominał moc miłości tkwiącą w dzieleniu się. Nie wolno jej
zatracić nawet w najgorszej biedzie.
– Co chory lekarz zrobił z chlebem, który otrzymał od znajomego?
– Dlaczego go nie zjadł?
– Jak zachowali się inni ludzie, którzy otrzymali chleb?
– Jak zakończyła się ta historia?
Skąd się bierze chleb?

Najpierw musi być dobrze przygotowana ziemia uprawna, w którą się wsiewa
ziarno. Później z ziarna wyrasta źdźbło, a na nim piękne kłosy, i tak mamy na
polach falujące zboże na wietrze. Kiedy przychodzą żniwa, czyli czas zbioru zbóż,
otrzymujemy z tych kłosów ziarno, z którego w młynie robi się mąkę. Z mąki
wypieka się w piekarni chleb, który później kładziemy na stole, kroimy i jemy. T
Taką drogę musi przebyć ziarno, aby stało się chlebem. Wiemy, że chleb, który
jemy, dodaje nam sił. Ten zwykły chleb przypomina o innym Chlebie.
„Ja jestem chlebem życia”.
(J 6,48)
Pan Jezus nazywa siebie Chlebem Życia, który z nieba został dany ludziom.
– Jak mamy rozumieć słowa Jezusa?
Zwykły chleb daje nam siły, wzrost.
– Co daje nam Jezus – Chleb Życia?
Kapłan na ołtarzu składa hostię, cieniutki biały chleb, aby stał się dla nas
Chlebem Życia.
Pamiętamy, że Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wziął w swoje ręce
chleb, łamał go i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest
Ciało moje”.
Każda Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. W każdej Mszy
Świętej dzieje się to samo, Jezus mocą Ducha Świętego przemienia chleb w
swoje Ciało. W ten sposób chleb przestaje być już zwykłym chlebem.
Zachowując postać chleba, jest już Ciałem Chrystusa.
Kto spożywa zdrowe jedzenie, ten jest zdrów, pełen sił. Karmiąc się Ciałem
Chrystusa, stajemy się pełni sił duchowych, podobni do Jezusa. Jeszcze nie
możecie przystępować do Komunii świętej, ale już teraz każdy z was może
przygotowywać swoje serca na spotkanie z Panem Jezusem.
Gdy jesteście w kościele na Mszy Świętej i kapłan rozdziela innym Ciało
Pana Jezusa, każde z was powinno pamiętać, że to przychodzi Pan Jezus
ukryty pod postacią chleba, że jest rzeczywiście tak blisko was. Mając
świadomość Jego obecności, powinniśmy mówić mu, że Go kochamy i
czekamy na Niego, kiedy przyjdzie do naszych serc. Dla was to spotkanie
nastąpi za rok, podczas Pierwszej Komunii Świętej. Pamiętajmy o szacunku
dla Ciała Pana Jezusa. Gdy przechodzimy obok ołtarza, zawsze
przyklęknijmy, ponieważ jest tam prawdziwie obecny w tabernakulum pod
postacią chleba, a przypomina nam o tym czerwona lampka. Powinniśmy
także uklęknąć, gdy ksiądz przechodzi obok nas, niosąc Ciało Pana Jezusa.
Uczniowie wykonują ćwiczenia z podręcznika.

Prace z tego dnia przesyłamy do oceny:

Pamiętajmy o codziennej modlitwie.

e-mail kontaktowy: religia.zdalne@wp.pl

