15.05.2020 - kl. IV a
Temat: Wędrujemy przez życie
Mówimy, że życie człowieka jest wędrówką. Niewątpliwie jest to najważniejsza wędrówka. W tej
drodze potrzebujemy przewodnika. Kogoś, kto uchroni nas przed błądzeniem. Kogoś, kto poprowadzi
nas najlepszą drogą do domu Ojca. Pan Jezus zapewnia nas: JA JESTEM ROGĄ, PAWDĄ I ŻYCIEM (j
14,6).
Kiedy Pan Jezus mówi, że On jest “drogą”, to wyjaśnia, że tylko kierując się Jego nauką, ludzie będą
szczęśliwi na zawsze.
Kiedy mówi, że On jest “prawdą”, to wyjaśnia, że tylko On potraﬁ powiedzieć całą prawdę
o człowieku, ale także pokazać, kim dla ludzi jest Ojciec.
Kiedy Pan Jezus mówi, że On jest “życiem”, to wyjaśnia, że On jeden może ludzi obdarzyć życiem
Bogiem na wieki.
Opowiedz na pyt.1 karty pracy s.65 i napisz, co twoim zdaniem jest najważniejszym celem
człowieka? Kto pomaga nam ten cel osiągnąć?
Wykonaj ćw. 2 . Wpisz w kontury drogowskazów rady, których udziela nam Bóg (pokoloruj rysunek).
Do osiągnięcia nieba - nieśmiertelności potrzebna jest wiara. Dar wiary otrzymujemy na chrzcie
świętym. Dar ten jest zaproszeniem do życia z Bogiem na zawsze. Wiarę rozwijamy, gdy staramy się
lepiej poznawać Boga, rozumieć Jego wolę i ją wypełniać. (przepisz do zeszytu)
Temat: Boża Opatrzność czuwa nad nami.
Pan Bóg zna wszystkie potrzeby człowieka i chce je zaspakajać. Jest kochającym Ojcem, który
troszczy się o swoje dzieci, a troskę tę okazuje, posługując się innymi ludźmi. Wyrazem Bożej
Opatrzności jest okazywana nam przez innych ludzi dobroć, przyjaźń i pomoc. Od chwili chrztu
świętego każdy z nas staje się współpracownikiem Pana Boga.
Mamy żyć radośnie, bez lęku i strachu, nawet, gdy przeżywany trudności. Jesteśmy dziećmi
Bożymi, nad którymi Bóg roztacza swoją szczególną opiekę. Opiekę tę nazywamy Opatrznością.
Troskliwa miłość Boga obejmuje wszystko: od drobnych, codziennych spraw, aż po wielkie
wydarzenia w historii świata. Mt 10,29-31 (podręcznik s.114)
Chrześcijanin z pomocą Opatrzności Bożej przemienia świat. Przez pomoc, życzliwość, uśmiech
sprawiamy, że dobro w świecie się rozwija i promieniuje.
Modlitwa
Panie Jezu, pomnóż siłę do kochania tylko Ciebie i wszystkich ludzi. Daj, żebym był do Ciebie
podobny.
Wykonaj:
ćw. 1 s.67 karta pracy (przeczytaj tekst Mt 6,28-29 podręcznik s. 114 i wykonaj ilustrację do tych
słów).
ćw. 2 s.68 karta pracy - wymień miejsca lub sytuacje, w których szczególnie prosimy Boga o pomoc
i opiekę.
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Dokończ zdania:
Opatrzność Boża to …..........................................................................................................................
Pan Bóg nawet złe zamiary człowieka przemienia w …..................................................................
O Opatrzności Boga możemy rozmawiać tylko w świetle …................................................................
Pan Bóg ….......................................... wszystkie potrzeby człowieka i chce je zaspakajać.
Jest kochającym Ojcem, który …................................... się o jego potrzeby. Tę troskę okazuje,
….................................................. się ludźmi. Pan Bóg …................................ ludziom z sobą
współpracować. Ważne jest to, by ludzie …....................................... z Panem Bogiem i z sobą
współpracować.
Uzupełniony wyrazami tekst przepisz do zeszytu do religii.

