Materiały do pracy dla klasy II
Szczęść Boże!
Przesyłam informacje do pracy na bieżący tydzień.
Data: 2 czerwca (wtorek)

Temat: Duch Święty-pierwszy dar uwielbionego Pana Jezusa
Katecheza 47- podręcznik str. 96-97
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim
odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle
do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem.
W tym dniu w kraju Jezusa obchodzono święto zwane Pięćdziesiątnicą.
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali
się prześladowań ze strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem
oczekiwali na to, co wydarzy się dalej.
Posłuchajcie, co wydarzyło się tego niezwykłego dnia.
„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
Pismo Święte przedstawia Ducha Świętego za pomocą pewnych znaków.

GOŁĘBICA

WIATR

OGIEŃ

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On
ich pocieszył i sprawił, że poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa
Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani więzienia,
ani nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł
Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd
pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi. –
W jakich sytuacjach powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc? – Czego
boicie się najbardziej? My również, jak apostołowie, czasem się czegoś
boimy. Kiedy jesteśmy sami, kiedy z czymś nie możemy sobie poradzić,
kiedy jest nam smutno, zawsze możemy modlić się do Ducha Świętego, aby
przyszedł nam z pomocą.
Zesłanie Ducha Świętego kościół w tym roku obchodził 31 maja.

Uczniowie wykonują polecenia z podręcznika.
W materiałach znajduje się nagranie piosenki „Duchu Święty
przyjdź”. Zachęcam dzieci do śpiewania.

5 czerwca– piątek

Temat 48: Trójca Święta – „W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”.
Podręcznik str. 98-99.
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który
stał się człowiekiem i Ducha Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę

Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale
w trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni
jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie
nazywamy Trójcą Świętą.
Bóg daje nam przykład miłości i jedności. tym przykładem jest życie
Trójcy Świętej. Jesteśmy wezwani do tego, aby naśladować tę
wspólnotę naszym postępowaniem.
Czcimy trójcę Świętą poprzez staranny 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 zadania z podręcznika ze str. 98-99. Tę pracę
odsyłamy do oceny.
W materiałach jest nagranie piosenki „W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”. Zachęcam dzieci do śpiewania.

Pamiętajmy o codziennej modlitwie.
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