Materiały do pracy dla klasy 1
Szczęść Boże!
Przekazuję informacje na temat pracy na bieżący tydzień.
Rodziców proszę o pomoc w odczytaniu uczniom informacji i poleceń.

02. 06.2020- wtorek
Temat: Zesłanie Ducha Świętego
1. Na początek poproś Pana Jezusa, aby dobrze przeżyć tę katechezę. Pomódl
się: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”
2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę:
– Co zrobił Pan Jezus po Zmartwychwstaniu?
– Czy to znaczy, że zostawił apostołów samych?
– Co Pan Jezus obiecał apostołom?
Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, obiecał apostołom, że nie zostawi ich
samych. Tę obietnicę spełnił posyłając im Ducha Świętego.
Święty Łukasz tak opisuje to wydarzenie w Dziejach Apostolskich:
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)
Odpowiedz na pytania:
– Gdzie przebywali uczniowie podczas Zesłania Ducha Świętego?
– Kiedy nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego?
– Jak wyglądało Zesłanie Ducha Świętego?
– Czego doświadczyli apostołowie?
– Co się zmieniło po Zesłaniu Ducha Świętego?
Duch Święty pomaga nam, obdarza nas swoimi darami, abyśmy stawali się
odważni i pełni dobroci.
Pan Jezus obiecał uczniom, że nie zostawi ich samych. Swoją obietnicę spełnił
50 dni po Zmartwychwstaniu. Posłał na ziemię Ducha Świętego, aby nauczał

i obdarzył każdego z nas swoimi darami. Duch jest niewidzialny, ale odczuwamy
Jego działanie, np. pomaga nam w trudnych chwilach, daje nam dobre
natchnienia, pociesza nas. Jest przedstawiany za pomocą symboli.
W tym roku Zesłanie Ducha Świętego obchodzone było w kościele 31 maja.
Uczniowie wykonują załączoną kolorowankę.

3 czerwca, środa.
Temat : Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa-Syna Bożego i Ducha
Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Bóg Ojciec kocha każdego człowieka
i posłał na świat swojego Syna, aby wybawił ludzi z grzechów. Jezus prowadzi
nas do Boga. Jezus i Bóg Ojciec są jednością. Bóg Ojciec i Syn Boży zesłali na
ziemię Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi, jednoczy nas i uświęca.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie-Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty-są sobie
równe, stanowią jedno. Kiedy więc modlimy się, zwracamy do Boga i zanosimy
swoje prośby przez Jezusa w Duchu Świętym. On nas jednoczy, oświeca,
umacnia i przygotowuje do przyjęcia tego, co Bóg chce nam powiedzieć.
Gdy wykonujemy znak krzyża, to Bóg nas całych obejmuje, tak jak kochający
rodzice obejmują swoje dziecko i pokazują, w ten sposób, że kochają
i zapewniają bezpieczeństwo.
Jest taka niedziela w roku, która jest w szczególny sposób poświęcona
uczczeniu Trójcy Świętej. To pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego.
W tym roku obchodzimy ją 7 czerwca.

Bóg daje nam przykład miłości i jedności. Tym przykładem jest życie Trójcy
Świętej. Jesteśmy wezwani, do tego aby naśladować tę wspólnotę naszym
postępowaniem. Zastanówmy się, jak możemy to zrobić?

Czcimy Trójcę Świętą, gdy starannie robimy znak krzyża, gdy się modlimy, gdy
przechodzimy obok kościoła, kapliczki, przed podróżą, przy posiłkach. Zaraz
po przebudzeniu starajmy się zaczynać dzień znakiem krzyża świętego i tym
znakiem kończyć go, udając się na spoczynek. Rankiem ten znak będzie
prośbą o błogosławieństwo Trójcy Świętej na cały dzień, a wieczorem
podziękowaniem za wszystko, co w ciągu dnia zrobiliśmy dobrego i pięknego.
Uczniowie wykonują załączoną kolorowankę.

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

