Katecheza kl. III b - 29.04.2020r.
Temat: Modlimy się tak, jak nas nauczył Chrystus
Pan Bóg obdarza nas swoją miłością i pragnie, byśmy z Nim jak najczęściej rozmawiali. Czasami
jednak trudno jest nam się modlić i zastanawiamy się, w jaki sposób mamy rozmawiać z Panem
Bogiem.
Apostołowie patrząc na modlitwę Pana Jezusa prosili Go: “Panie, naucz nas modlić się”. Przeczytaj Łk
11,1-4 (podręcznik s.108). Apostołowie poznali wówczas modlitwę Ojcze nasz.
Modlitwa Pańska jest najdoskonalszą modlitwą, w której zwracamy się do Boga Ojca, uwielbiamy
Go i modlimy się za wszystkich ludzi.
Zastanów się:






O co prosimy w tej modlitwie?
O co jeszcze możemy Go prosić?
O co w tym roku będziemy prosić Boga szczególnie? (o przyjęcie Jezusa w sakramencie
pokuty i Eucharystii).
Kiedy powinniśmy się modlić?
Co oprócz próśb możemy wyrazić modlitwą? (podziękowanie za otrzymane od Boga dobra).

Skoro w tym roku spotykamy się z Panem Jezusem, to pomyśl:





Jak często się modlisz?
Jaka jest twoja modlitwa?
Kiedy się modlisz?
Jak modlisz się o dobre przygotowanie do spotkania z Jezusem?

Prośmy Pana Boga o to, abyśmy umieli modlić się lepiej.
Wykonaj;
1. Pan Jezus jest Nauczycielem. Czy wiesz jakiej modlitwy nauczył swoich uczniów Pan Jezus
?Skreśl kolejne litery alfabetu, a pozostałe litery utworzą odpowiedź. (ćw.1 w karcie pracy
s.57)
2. O co prosimy Pana Boga w Modlitwie Pańskiej? Odpowiedź zapisz w tabelce s.57 i 58.
3. Wykonaj ilustrację obrazującą jedną z próśb wymienionych w tabeli s.58.
Zapis do zeszytu temat i tekst z ramki s.109.
Modlitwa jest rozmową i przebywaniem z Bogiem. “Panie naucz nas modlić się”.
Temat: Prosimy Boga o jedność i pokój
Bardzo źle żyło się ludziom w czasie wojny. Życie w pokoju jest wielkim pragnieniem i potrzebą
każdego człowieka. Możemy wtedy spokojnie się uczyć, bawić, pracować. Jednak człowiek
potrzebuje także innego pokoju – pokoju serca, wewnętrznej radości. Takim prawdziwym pokojem
obdarza nas Chrystus: “Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka” J14-27.
Odpowiedz na pytania: TAK lub NIE
1. Czy możemy utworzyć jedną rodzinę Bożą, gdy będziemy pokłóceni ze sobą?.....................

2. Czy możemy przystępować do Komunii Świętej, gdy nie jesteśmy pogodzeni
i
z innymi?............
3. Czy przystępowanie do Komunii Świętej pomaga nam w stawaniu się jedną rodziną?............
Przepisz:
Podczas Mszy Świętej kapłan w imieniu wszystkich zgromadzonych prosi Chrystusa: “nie zważaj
na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i
doprowadź do pełnej jedności”.
Ukłon głową czy gest wyciągniętej dłoni oznacza, że życzę drugiej osobie tego, co dobre, pragnę
zgody, obdarzam pokojem, a jeśli kogoś skrzywdziłem - proszę o przebaczenie.
Wykonaj ćw.1 (karta pracy s.59).
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus, gdy spotkał się ze swoimi uczniami? Dowiesz się, gdy
rozwiążesz krzyżówkę.
Ćw.2 (karta pracy s.59) Jak należy postępować, by pokój gościł w naszych sercach?
Przeczytaj opowiadanie pt. Niebieska czy biała (podręcznik s.110).

