Materiały do pracy dla klasy II
Data: 5 maja (wtorek)
Szczęść Boże!
Przesyłam informacje do pracy na bieżący tydzień.
Temat str. 86-87 podręcznik

42. Razem z Jezusem składamy Bogu ofiarę.
1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu.
W czasie Mszy Świętej przynosimy do ołtarza chleb, wino i wodę. Najczęściej, w naszym imieniu, robią to ministranci. Niekiedy dary do ołtarza
przynoszą dzieci lub dorośli. Dzieje się tak w uroczystych chwilach, np. z
okazji Pierwszej Komunii Świętej. Dobrze by było, aby każde dziecko,
które kocha Jezusa, podczas Mszy Świętej w tym momencie pomyślało, co
złoży Bogu w darze.
W kościele podczas Mszy Świętej składamy również w ofierze pieniądze
na utrzymanie świątyni. W krajach misyjnych są przynoszone do ołtarza
jako dary także kosze z owocami.
Podczas Mszy Świętej Jezus ofiarowuje się Bogu Ojcu pod postacią chleba
i wina. Składa największą ofiarę z samego siebie. Jest to ofiara miłości. Jezus
składa ją za nas. Jeśli Go mocno kochamy, to również pragniemy okazać Mu
naszą miłość. Chcemy składać Mu dary i wraz z Nim ofiarować Bogu samych
siebie.
Jezus czeka na nasze dobre uczynki wykonane z miłości.
Naszą ofiarą jest także czynny udział w liturgii Mszy Świętej poprzez
śpiew, modlitwę i odpowiedzi na wezwania księdza. Po procesji z darami
ksiądz wypowiada słowa:
„Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec
wszechmogący”.
Odpowiadamy wtedy:
„Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego”.
Łk 21,1-4,
„Gdy [Jezus] podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary
do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa
pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa

wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z
tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co
miała na utrzymanie”.
Uczniowie odpowiadają na pytania
– Co ofiarowała Bogu uboga wdowa?
– Dlaczego Pan Jezus ją za to pochwalił?
– Od czego zależy wartość ofiary?

Musimy pamiętać, że Msza Święta jest tą samą Ofiarą Jezusa
Chrystusa, którą On sam złożył ze swojego Ciała i Krwi na
krzyżu. Jest to najważniejsza godzina z całego naszego
tygodnia, dlatego:
❖ Na Mszę Świętą nie należy się spóźniać!
❖ W czasie Mszy Świętej nie wypada rozmawiać!
❖ Trzeba ze wszystkimi modlić się i śpiewać!
❖ Należy pamiętać o złożeniu daru!
Uczniowie wykonują polecenia ze strony 86 i 87 w podręczniku.
W materiałach jest pieśń, zachęcam uczniów do śpiewania.
15 maja – piątek
Temat 46: Maryja jest naszą Matką i Królową (katecheza nieco
dalej w podręczniku)

Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i tworzymy jedną wielką rodzinę Bożą,
której Ojcem jest Bóg a Matką – Maryja. Mama Jezusa jest również naszą
Mamą.
Posłuchajcie fragmentu z Biblii. Opisuje on chwilę, w której Jezus oddał
nam swoją Matką
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I
od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.
(J 19,25-27)
– Kto stał pod krzyżem Jezusa?
– Co Jezus powiedział do swojej mamy?
– Co powiedział do ucznia stojącego pod krzyżem?
Pod krzyżem, z woli Jezusa, Maryja stała się naszą Matką, a my wszyscy Jej
dziećmi. Tak jak kiedyś Jezusem, tak dziś opiekuje się nami, kocha nas i
pragnie, byśmy byli szczęśliwi. Jest naszą najukochańszą Matką i Królową.
Maj jest najpiękniejszym miesiącem w roku, ponieważ w tym czasie kwitnie
wiele drzew i kwiatów. Dlatego ludzie poświęcili ten piękny miesiąc Maryi,
Matce Jezusa. W maju codziennie przychodzimy do kościoła lub do kapliczek na
nabożeństwa, aby modlić się razem z Maryją do dobrego Boga litanią.
Rodzice czasem mówią do nas: mój skarbie, moja rybko czy
słoneczko... Mówią tak, bo nas kochają. My też bardzo kochamy Matkę
Bożą, dlatego nazywamy Ją różnymi imionami i prosimy, by modliła się
za nami do Boga Ojca. Taką modlitwę nazywamy litanią.
W Polsce jest takie miejsce, gdzie Maryja szczególnie przebywa ze swoimi
dziećmi i wysłuchuje ich próśb. To Jasna Góra, która znajduje się w Częstochowie.
Codziennie o godzinie 21.00 przed cudownym obrazem Królowej Polski
gromadzą się ludzie, aby powiedzieć Maryi, że chcą być z Nią zawsze. Mówią
Jej to, co każdy mówi mamie: co nas cieszy i co zasmuca.
Link do nagrań apelu jasnogórskiego
www.jasnagora.com/apel_mp3_list.php.

Uczniowie wykonują ćwiczenia w podręczniku .

Podręcznik str. 94-95

Uczniowie wykonują ćwiczenia z podręcznika.
Prace z tego dnia przesyłamy do oceny.

Pamiętajmy o codziennej modlitwie.

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

