Tydzień 01-08. 04.2020
KLASA 6 A
Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
1) Temat: „Rozwój Kościoła w
Podręcznik temat nr 34 str. 106/109
średniowiecznej Polsce” Zeszyt ćwiczeń ćw. nr 1,2 str. 72/73
Dla nieposiadających podręcznika lub ćwiczeniówki:
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkolapodstawowa-klasy-4-8/Rozwoj-Kosciola-w-sredniowiecznej-Polsce-kl-6-SP-lekcja-34
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkolapodstawowa-klasy-4-8/Rozwoj-Kosciola-w-sredniowiecznej-Polsce-kl-6-SP-lekcja-34-1

2) Temat: „ Poznajemy Triduum Paschalne – Trzy dni Paschalne”
Zapoznaj się z materiałem:
https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

Triduum Paschalne:
1. Wielki Czwartek
2. Wielki Piątek
3. Wielka Sobota
Słowo „Triduum” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „trzy dni”. To jednak
nie tylko określenie liczby dni, ale także fazy odkupienia za grzechy.
Chodzi tutaj o:
•
•
•

ostatnią wieczerzę,
śmierć Jezusa na krzyżu,
zmartwychwstanie.

W jaki sposób katolicy przygotowują się na to wydarzenie? Najważniejszą
sprawą jest spowiedź święta, w której wyznają swoje grzechy i proszą o
pokutę, by pogodzić się z Bogiem. Czas prowadzący do Wielkiej Nocy
powinien być czasem uspokojenia oraz oczyszczenia grzesznej duszy.
Podczas Wielkiego Postu poprzedzającego święta wielkanocne, dla katolików
ważne jest także wysłuchanie rekolekcji wielkopostnych oraz uczęszczanie na
Drogę Krzyżową.

Wielki Czwartek
Triduum Paschalne rozpoczyna się Wielkim Czwartkiem. W tym dniu w
kościołach na całym świecie celebrowana jest wyjątkowa msza święta,
tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej. Podczas niej kapłani obmywają nogi 12
wybranym wcześniej mężczyznom, co symbolizuje pokorę Jezusa Chrystusa i
jego poniżenie.
Po Mszy kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy, gdzie
następnie odbywa się adoracja w ciszy. To symbol modlitwy Jezusa w
ogrodzie oliwnym i wdzięczności za ustanowienie Eucharystii. Podczas
adoracji wierni wspominają ostatnie chwile Jezusa przed śmiercią na krzyżu.

Wielki Piątek
Kolejny dzień Triduum Paschalnego to Wielki Piątek, czyli dzień śmierci
Jezusa Chrystusa. Nie odbywa się Msza Święta, a w kościołach odprawiana
jest tylko liturgia Męki Pańskiej. Wierni adorują drzewo krzyża - symbol
zbawienia. Następnie Najświętszy Sakrament przenoszony zostaje do
symbolicznego Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę także nie odbywa się Msza Święta. Rano wierni święcą
pokarmy (jajka, chleb, baranka wielkanocnego, chrzan, sól czy babkę
wielkanocną) oraz odwiedzają Grób Pański. Po zmroku odbywa się
natomiast liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której poświęcona zostaje
woda i ogień. Uczestnicy liturgii odnawiają także przyrzeczenia chrzcielne.
To zakończenie Triduum Paschalnego. Zgodnie z żydowską tradycją, o
zmroku nastaje nowy dzień, więc rozpoczyna się już radość ze
Zmartwychwstania Jezusa.
Ponadto modlitwy do przypomnienia: „ Wierzę w Boga”, „Pięć Przykazań Kościelnych”
Proszę o uzupełnianie braków w zeszycie ćwiczeń do tematu nr 36 włącznie.
Dla wszystkich chętnych:
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA ZAKŁADKĘ DO BIBLII. MAKSYMALNY
ROZMIAR ZAKŁADKI TO 8 CM SZER. X 26 CM WYS. PRACA PLASTYCZNA NA BRYSTOLU
PRZEDSTAWIAJĄCA WYBRANY FRAGMĘT SCENY BIBLIJNEJ ( NAPISAĆ KTÓREJ NP.:
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA TO ŁK 24, 1-9)

Zachęcam do zapoznania się z rekolekcjami internetowymi
pt.: „ Jonasz z 2b”na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=LyZj1lAY1_c

