Religia
Temat: Słowo Boże jest ziarnem
Poznanie różnych postaw ludzi wobec Słowa Bożego w świetle przypowieści o siewcy
Podróż w wyobraźnię. Jest upalny dzień, pewien człowiek wychodzi w pole siać ziarno. Upada ono
na drogę, na skałę, między ciernie, a na końcu żyzną ziemię. Obejrzyjcie ilustrację na str. 38.
Siewca to Bóg, ziarno to Słowo Boże, skałą, cierniem i żyzną ziemią są ludzie.
Przeczytaj tekst św. Łukasza z katechezy ze str. 38.Wykonujemy ćwiczenia w Karcie Pracy Ucznia
(kat.15).

Temat: Pragniemy przynieść plon obfity.
Poznanie sposobów dobrego odpowiadania Panu Bogu na Jego wezwania zawarte w Piśmie
Świętym.
Ci, którzy czytają i rozważają Słowo Boże i stosują Boże wskazania w codziennym życiu przynoszą
plon tak obfity, jak ziemia żyzna. Są to ludzie o kochających sercach.
Przeczytaj tekst katechezy ze str. 40 i wykonaj na podstawie przeczytanego tekstu polecenia w
Karcie Pracy Ucznia.
Odczytaj modlitwę z podręcznika (s. 41) - Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie dzisiejsze myśli,
słowa i uczynki, pracę i modlitwy, radości i smutki, aby były na większą cześć i chwałę Twoją.

Informacja bardzo ważna dla rodziców.
Ze względu na zaistniałą sytuację na stronie internetowej naszej Parafii/fara.piotrkow.pl uprzejmie informujemy, ze jest
możliwość uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych (niedziela - dla dzieci 11 30). Zachęcamy do uczestniczenia.
Do odwołania zawieszone są nabożeństwa wielkopostne (Droga Krzyżowa oraz Gorzkie Żale) z udziałem wiernych w parafii.
Dlatego też od dnia27.03.2020 do odwołania będzie można połączyć się przez stronę internetową naszej Parafii w
nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, które będą odprawiane bez udziału wiernych i transmitowane przez
internet. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17:30, a Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:30. Zapraszamy do włączania się.
Kto jeszcze wykonał pracę plastyczną obrazującą jedną ze stacji Drogi Krzyżowej będzie oceniona.

Dla wszystkich .
Bardzo zachęcamy do obejrzenia na yotube mądrej bajki „Uczone głowy, Jaś i Bóg - Iga Pozorska” .

