T. Spotkanie ze Zmartwychwstałym
Spotkanie ze Zmartwychwstałym jest źródłem chrześcijańskiej radości.
Źródłem chrześcijańskiej radości jest spotkanie ze Zmartwychwstałym podczas niedzielnej Eucharystii.
Przyjrzyjcie się uważnie wydarzeniom biblijnym na ilustracjach str.104. Powoli przeczytajcie obydwa teksty z Pisma
Świętego (J 20, 19-20; Łk 24, 30-31). Odpowiedzcie sobie na pytania: • Jakimi słowami pozdrowił Pan Jezus swoich
uczniów w Wieczerniku? • Co pokazał uczniom? • Jak zareagowali uczniowie na słowa i gesty Pana Jezusa? • Po czym
rozpoznali uczniowie Jezusa w Emaus? • Jaka zmiana zaszła w ich zachowaniu?
Przybycie Jezusa do Wieczernika wywołało mnóstwo radości w sercach uczniów. Także uczniowie zdążający do Emaus
ucieszyli się, rozpoznając Chrystusa. Od razu powrócili do Jerozolimy, by dzielić się z innymi radością spotkania z
Panem Jezusem.
Każda niedziela powinna być dla chrześcijanina czasem radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym. Czas
wielkanocny, to czas kiedy przez pięćdziesiąt dni słyszymy w liturgii opisy radosnych spotkań Jezusa
Zmartwychwstałego z uczniami. On umacniał ich i pozostawiał im ostatnie wskazówki. Dla nas są one również
drogowskazami, pokazują, jak żyć.
Świętowanie niedzieli to wspólne uczestnictwo w Eucharystii, wspólnie spędzenie czasu, odpoczynku i radości.
Odwołujemy się do ilustracji znajdującej się w podręczniku na s. 105.
P. domowa: Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 - kat. 42 w Kartach Pracy Ucznia.

T. Sakramenty święte
Poznajemy sakramenty święte – źródła Bożej miłości
Każdy dzień w życiu człowieka jest inny, raz wesoły raz smutny. Dobrze, że przy nas są bliscy. Pomyślcie sobie, jakie
spotkały was wydarzenia radosne, a jakie smutne. Możecie odwołać się do ilustracji znajdujących się w podręczniku na
str. 106 i 107.
Chrystus chce być obecny w całym naszym życiu, w każdym jego momencie, w każdym naszym smutku i w radości, w
każdym wydarzeniu, jest Źródłem Miłości. Pozostaje On z nami w znakach sakramentalnych. Sakramenty są znakiem
Bożej miłości do człowieka , w nich człowiek spotyka się z samym Bogiem. Sakramenty – pomagają nam czynić dobro.
Mamy siedem sakramentów świętych:
1. chrzest
2. bierzmowanie
3.Eucharystia
4. pokuta
5. namaszczenie chorych
6. święceń
Przeczytaj co oznaczają poszczególne sakramenty (tekst na s. 107) oraz obejrzyj ilustracje znajdujące się w podręczniku
na s. 108-109.
Praca domowa:Wykonaj ćwiczenie w Kartach Pracy (Katecheza 43) – połącz ilustracje z nazwami poszczególnych
sakramentów. Naucz się sakramenty święte na pamięć.
Dla chętnych: Udział w konkursie plastycznym „Zakładka biblijna”, który został ogłoszony 16.03.2020 dobiega końca.
Jeszcze tylko do 12.05. 2020 można przekazać mailem lub sms wykonaną zakładkę o rozmiarach 26 cm na 8 cm, a na
niej wydarzenie biblijne. Może to być np. stworzenie świata, Arka Noego , jeden z cudów Pana Jezusa itp.
Ci, którzy jeszcze nie oddali jeszcze swoich prac proszę do dostarczenie do terminu 15.05.2020 na podany adres na e dzienniku. Materiały z religii są zamieszczone na stronie naszej szkoły - religia 2 b, a wcześniejsze w archiwum.

