Religia klasa 4a
Temat katechezy:
Uczestniczę w Ofierze i Uczcie miłości – Wielki Czwartek.
Modlitwa przed katechezą: Znak krzyża, „Duchu Święty, który oświecasz serca
i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była z pożytkiem
doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen”

1.

2.

Katecheza w podręczniku na stronie 127, w zeszycie ćwiczeń na stronie 47

Wprowadzenie: przeżywamy 40-to dniowy czas Wielkiego Postu, który jest
przygotowaniem do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Celem tej katechezy
jest zastanowienie się czym jest dla nas msza świętą i jak do tej pory korzystaliśmy z
tego daru.

3.

Fragment ewangelii wg św. Łukasza o ustanowieniu sakramentu eucharystii:
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:
„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał”(...)Potem wziął
chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: „To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po
wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was
będzie wylana” Łk 22,14-15,17-18

4.

Zwracam uwagę na słowa Pana Jezusa „Gorąco pragnąłem przeżyć te Paschę z
wami”. Jezus zaprasza nas na ucztę, w której jest gospodarzem i chce dzielić się
swoim Ciałem. Jak do tej pory traktowałem mszę świętą i możliwość przyjmowania
Pana Jezusa w komunii świętej? Pan Jezus słowami: „to czyńcie na moją
pamiątkę!”ustanowił sakrament kapłaństwa. Czy modlę się za kapłanów.
Praca domowa.
1. Proszę wykonać ćwiczenia 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń i przepisać notatkę na
str.48 (u góry).
Słowo „eucharystia” pochodzi z j. greckiego i oznacza dziękczynienie.
We mszy świętej dziękujemy Panu Bogu za stworzenie i zbawienie świata.
Dziękujemy za ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa.
2.
Proszę dowiedzieć się (jeżeli jeszcze tego nie wiesz). jak się nazywa Ksiądz
Proboszcz i inni księża pracujący w Twojej parafii. Pomódl się za nich, proszę.
3. Ułóż piękną modlitwę w intencji Kapłanów posługujących w Twojej parafii i
prześlij ją na mój adres: marta.lukasiewicz@sp8sanok.pl
Zachęcam do zainteresowaniem się programem internetowym, który można znaleźć
pod adresem: #mocniwduchu/dzieciom#edukacja#zostanwdomu
https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc

5.

