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I. Bóg daje nam się poznać
1. KATECHEZA DROGĄ POZNANIA BOGA
Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły
nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo,
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Modlitwa po nauce
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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2. PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
Kalendarz pierwszych piątków miesiąca
WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ
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3. WYJĄTKOWA KSIĘGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. W Piśmie Świętym są spisane słowa Pana…
2. „ ...słuchaj i strzeż tego wszystkiego, co ja ci dziś nakazuję (...)” (Pwt 12,28)
3. Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa…
4. Pan Bóg kieruje słowa spisane w Piśmie Świętym… do każdego człowieka.
5. W wielu domach i kościołach księga Pisma Świętego ma swoje własne, szczególne...
6. Wartość Pisma Świętego jest..., czyli aktualna w każdym czasie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. W Piśmie Świętym są spisane słowa Pana…
2. „ ...słuchaj i strzeż tego wszystkiego, co ja ci dziś nakazuję (...)” (Pwt 12,28)
3. Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa…
4. Pan Bóg kieruje słowa spisane w Piśmie Świętym… do każdego człowieka.
5. W wielu domach i kościołach księga Pisma Świętego ma swoje własne, szczególne...
6. Wartość Pisma Świętego jest..., czyli aktualna w każdym czasie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. W Piśmie Świętym są spisane słowa Pana ….
2. „ ...słuchaj i strzeż tego wszystkiego, co ja ci dziś nakazuję (...)” (Pwt 12,28)
3. Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa…
4. Pan Bóg kieruje słowa spisane w Piśmie Świętym… do każdego człowieka.
5. W wielu domach i kościołach księga Pisma Świętego ma swoje własne, szczególne...
6. Wartość Pisma Świętego jest..., czyli aktualna w każdym czasie.
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II. Bóg obdarza nas życiem
7. BÓG – STWORZYCIELEM ŚWIATA
zał. 1
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zał. 2
Gr. I
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość!”
I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem,
a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. (Rdz 1, 1-5)
Gr. II
A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!” Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się
stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. (Rdz 1, 6-8)
Gr. III
A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!”
A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc,
że były dobre, rzekł: „Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na
ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona”. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę
dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków.
(...) A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. (Rdz 1, 9-13)
Gr. IV
A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień
od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły
nad ziemią”. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby
rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem
i nocą, i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty. (Rdz 1, 14-19)
Gr. V
Potem Bóg rzekł: „Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!” Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je
tymi słowami: „Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża
na ziemi”.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. (Rdz 1, 20-23)
Gr. VI
Potem Bóg rzekł: „Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie
zwierzęta według ich rodzajów!” I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich
zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po
ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
(...)A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty. (Rdz 1, 24-31)
6

zał. 3
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Co Pan Bóg stworzył?

Jak to uczynił?

Dzień
stworzenia

Co Pan Bóg stworzył?
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8. BÓG – STWORZYCIELEM CZŁOWIEKA
Wcześniejszy (starszy) opis stworzenia człowieka:
Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo (...) ulepił człowieka (hebr. adam – człowiek, ludzie) z prochu ziemi [hebr. adama]
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe
i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. (…) ale nie znalazła się pomoc odpowiednia
dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber,
a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się
zwała niewiastą [hebr. iszsza], bo ta z mężczyzny [hebr. isz] została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem [hebr. basar – jedna istota]. (Rdz 2, 4b–24)
Późniejszy (młodszy) opis stworzenia człowieka:
A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił,
mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; (...)”. A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. (Rdz 1,26-31)
Wcześniejszy (starszy) opis stworzenia człowieka:
Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo (...) ulepił człowieka (hebr. adam – człowiek, ludzie) z prochu ziemi [hebr. adama]
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe
i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. (…) ale nie znalazła się pomoc odpowiednia
dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber,
a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się
zwała niewiastą [hebr. iszsza], bo ta z mężczyzny [hebr. isz] została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem [hebr. basar – jedna istota]. (Rdz 2, 4b–24)
Późniejszy (młodszy) opis stworzenia człowieka:
A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił,
mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; (...)”. A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. (Rdz 1,26-31)
Wcześniejszy (starszy) opis stworzenia człowieka:
Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo (...) ulepił człowieka (hebr. adam – człowiek, ludzie) z prochu ziemi [hebr. adama]
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe
i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. (…) ale nie znalazła się pomoc odpowiednia
dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber,
a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się
zwała niewiastą [hebr. iszsza], bo ta z mężczyzny [hebr. isz] została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem [hebr. basar – jedna istota]. (Rdz 2, 4b–24)
Późniejszy (młodszy) opis stworzenia człowieka:
A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił,
mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; (...)”. A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. (Rdz 1,26-31)
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Swoim postępowaniem mogę zachęcić każdego
spotkanego człowieka do poznania Stwórcy, Jego
miłości, dobroci i mądrości. Jestem obrazem Pana
Boga, gdy...

Mogę też niestety swoim postępowaniem
oddalić innych ludzi od Boga. Jestem krzywym zwierciadłem, które odtrąca ludzi od Boga,
gdy...

Swoim postępowaniem mogę zachęcić każdego
spotkanego człowieka do poznania Stwórcy, Jego
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9. BÓG POWIERZA STWORZONY ŚWIAT CZŁOWIEKOWI

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo:
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien wzywać

Twojego Imienia.

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo:
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien wzywać

Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Pochwalony bądź, Panie
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie
Jasne i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie
Jasne i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
Żarliwy i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
Żarliwy i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła. (…)

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła. (…)
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św. Franciszek

Człowiek współczesny

Nie wlewamy do nich ścieków

rzeki

Wieszamy dla nich domki na drzewach

ptaki

Uprawiamy bez nadmiernej ilości nawozów

pola

Jeździmy na rowerze

powietrze

Dbamy o nie

zwierzęta domowe

podlewamy

Rośliny domowe

W porę zakręcamy

Woda z kranu

Dokarmiamy w zimie

Zwierzęta w lesie

Sadzimy, a nie łamiemy

Drzewa

Przycinamy, a nie wypalamy

Trawy

Czyścimy akwarium

Ryby

Oczyszczamy z chwastów

Kwiaty
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10. BÓG – STWORZYCIELEM ŚWIATA NIEWIDZIALNEGO
Do pracy w grupach
KKK 329 Święty Augustyn mówi na ich temat: „«Anioł» oznacza
funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? –
Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest
duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”
– Kim Anioł jest?
– Co jest zadaniem anioła?
KKK 329 W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami
Boga. Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca... który
jest w niebie” (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów,
„by słuchać głosu Jego słowa” (Ps 103, 20).
– Kim Anioł jest?
– Co jest zadaniem anioła?
Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług,
posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? (Hbr 1,14)
– Kim Anioł jest?
– Co jest zadaniem anioła?
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>. (Ps 103, 20)
– Kim Anioł jest?
– Co jest zadaniem anioła?
Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (Ps 91,11)
– Kim Anioł jest?
– Co jest zadaniem anioła?

Anioł Stróż

Archanioł Gabriel

Archanioł Michał

Archanioł Rafał

Boży Posłaniec

Anioł Stróż

Archanioł Gabriel

Archanioł Michał

Archanioł Rafał

Boży Posłaniec

Anioł Stróż

Archanioł Gabriel

Archanioł Michał

Archanioł Rafał

Boży Posłaniec

Anioł Stróż

Archanioł Gabriel

Archanioł Michał

Archanioł Rafał

Boży Posłaniec

Anioł Stróż

Archanioł Gabriel

Archanioł Michał

Archanioł Rafał

Boży Posłaniec
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Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII
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go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Papież Leon XIII
13

III. Bóg nie przestaje kochać
11. GRZECH – NIEPOSŁUSZEŃSTWEM CZŁOWIEKA
Podkreśl trzema różnymi kolorami: kłamstwa szatana, skutki grzechu pierworodnego i działanie Pana Boga.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Niewiasta odpowiedziała wężowi:
„Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta
spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego
żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem
Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem
Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy
może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała
mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała:
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich
zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę”.
Do niewiasty powiedział: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci,(...)”. Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: „Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz
w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: (...) W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch
się obrócisz!” Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla
mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My:
zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na
wieki”. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. (Rdz 3, 1-23)
Podkreśl trzema różnymi kolorami: kłamstwa szatana, skutki grzechu pierworodnego i działanie Pana Boga.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Niewiasta odpowiedziała wężowi:
„Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta
spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego
żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem
Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem
Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy
może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała
mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała:
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich
zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę”.
Do niewiasty powiedział: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci,(...)”. Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: „Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz
w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: (...) W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch
się obrócisz!” Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla
mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My:
zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na
wieki”. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. (Rdz 3, 1-23)
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W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...
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W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...

W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...

W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...

W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...

W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...

W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...

W szkole jest mi przykro, gdy ktoś...
Przed szkołą kolega namówił mnie do...
W domu smucę się, gdy moi bliscy...
Moim obowiązkiem w domu jest..., ale...

W szkole cieszę się, gdy ktoś...
Dziś razem z kolegą...
W domu radość sprawia mi...
Moje obowiązki wypełniam...
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12. ZAZDROŚĆ KAINA
Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo

Grzechy główne:	Cnoty:
– pycha
– hojność
– chciwość
– czystość
– nieczystość
– pracowitość
– zazdrość
– umiar
– nieumiarkowanie
– pokora
w jedzeniu i piciu
– cierpliwość
– gniew
– braterstwo
– lenistwo
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13. POTOP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Ulewny deszcz, który zalał całą ziemię.
2. Łódź z drzewa, na której schronili się ludzie.
3. Jeden z grzechów głównych.
4. Pan Bóg zesłał na ziemię wody potopu, aby… oczyścić ją z grzechu.
5. Naszym... jest Kościół.
6. Potop trwał czterdzieści...
7. Wybudował Arkę.
8. Noe to człowiek...
9. Łuk na niebie.
10. Pan Bóg zawarł z ludźmi po potopie…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Ulewny deszcz, który zalał całą ziemię.
2. Łódź z drzewa, na której schronili się ludzie.
3. Jeden z grzechów głównych.
4. Pan Bóg zesłał na ziemię wody potopu, aby… oczyścić ją z grzechu.
5. Naszym... jest Kościół.
6. Potop trwał czterdzieści...
7. Wybudował Arkę.
8. Noe to człowiek...
9. Łuk na niebie.
10. Pan Bóg zawarł z ludźmi po potopie…
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IV. Bóg zawiera przymierze
15. PATRIARCHOWIE
zał. 1
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego
bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie,
i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. (Rdz 12, 4-5a)
O którym patriarsze opowiada tekst?
Kim się opiekowali?
Jaka była jego relacja z Bogiem?
Co otrzymał od Boga?

Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego
plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. i tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił
się wielkiej majętności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. (Rdz 26, 12-14a)
O którym patriarsze opowiada tekst?
Kim się opiekowali?
Jaka była jego relacja z Bogiem?
Co otrzymał od Boga?

Słowa, które Bóg skierował do Jakuba:
A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: „Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię,
na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak
proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe;
wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do
tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję”. (Rdz 28, 13-15 )
O którym patriarsze opowiada tekst?
Kim się opiekowali?
Jaka była jego relacja z Bogiem?
Co otrzymał od Boga?
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Rodzice mamy:

ur.

Mój tato

Rodzice taty:

(z domu)
ur.

ur.
data ślubu

(z domu)

ur.

data ślubu

data ślubu

Babcie:

Babcie:

ur.

ur.

ur.

Moja mama

ur.

ur.

data ślubu

(z domu)

ur.

ur.

Dziadkowie:

Rodzice taty:

Mój tato

ur.

ur.

data ślubu

ur.

ur.

ur.

data ślubu

ur.

ur.

ur.

(z domu)

Ja i moje rodzeństwo

Ja i moje rodzeństwo

Dziadkowie:

ur.

ur.

ur.

Moi przodkowie

Moi przodkowie

Rodzice mamy:

Moja mama

zał. 2 Wpisz siebie, swoje rodzeństwo oraz imiona i nazwiska swoich przodków. Dopisz nazwiska rodowe,
daty urodzin, daty ślubu, daty śmierci, jeżeli któraś osoba już nie żyje.

zał. 3
Babcie i dziadkowie są ekspertami w:

Wnuki są ekspertami w:

Babcie i dziadkowie są ekspertami w:

Wnuki są ekspertami w:

Babcie i dziadkowie są ekspertami w:

Wnuki są ekspertami w:
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16. POWOŁANIE ABRAHAMA
Zał 1.
Abram

Kto i w jaki sposób rozpoczyna dialog?

Czego wymaga Pan?

Co obiecuje Pan?

Jak zachował się wobec Pana?

Kogo i co zabrał ze sobą?

Dokąd podążał?

Abram

Kto i w jaki sposób rozpoczyna dialog?

Czego wymaga Pan?

Co obiecuje Pan?

Jak zachował się wobec Pana?

Kogo i co zabrał ze sobą?

Dokąd podążał?
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12.

14.

7.
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16.

11.

9.

15.

10.

8.

5.

3.

1.

13.

6.

4.

2.

12.

14.

7.

16.

11.

9.

15.

10.

8.

5.

3.

1.

13.

6.

4.

2.

Zał. 2.

17. OFIARA MELCHIZEDEKA
DZIĘKUJĘ CI, PANIE BOŻE
niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

czwartek

piątek

sobota

czwartek

piątek

sobota

czwartek

piątek

sobota

czwartek

piątek

sobota

DZIĘKUJĘ CI, PANIE BOŻE
niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

DZIĘKUJĘ CI, PANIE BOŻE
niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

DZIĘKUJĘ CI, PANIE BOŻE
niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

DZIĘKUJĘ CI, PANIE BOŻE
niedziela

poniedziałek

wtorek

środa
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18. WIARA ABRAHAMA. IZAAK
zał. 1

Wykorzystując odpowiedzi na poniższe pytania, ułóż definicję wiary i własne porównanie.
– Kto zwrócił się do kogo jako pierwszy, Bóg czy Abraham?
– W jaki sposób Abraham mógł sprawdzić prawdziwość Bożej obietnicy?
– Czym odpowiedział Abraham na Boże obietnice?
– Jakie były obietnice, które złożył Bóg?
Wiara to...
Wiara jest jak...
Wykorzystując odpowiedzi na poniższe pytania, ułóż definicję wiary i własne porównanie.
– Kto zwrócił się do kogo jako pierwszy, Bóg czy Abraham?
– W jaki sposób Abraham mógł sprawdzić prawdziwość Bożej obietnicy?
– Czym odpowiedział Abraham na Boże obietnice?
– Jakie były obietnice, które złożył Bóg?
Wiara to...
Wiara jest jak...
Wykorzystując odpowiedzi na poniższe pytania, ułóż definicję wiary i własne porównanie.
– Kto zwrócił się do kogo jako pierwszy, Bóg czy Abraham?
– W jaki sposób Abraham mógł sprawdzić prawdziwość Bożej obietnicy?
– Czym odpowiedział Abraham na Boże obietnice?
– Jakie były obietnice, które złożył Bóg?
Wiara to...
Wiara jest jak...
Wykorzystując odpowiedzi na poniższe pytania, ułóż definicję wiary i własne porównanie.
– Kto zwrócił się do kogo jako pierwszy, Bóg czy Abraham?
– W jaki sposób Abraham mógł sprawdzić prawdziwość Bożej obietnicy?
– Czym odpowiedział Abraham na Boże obietnice?
– Jakie były obietnice, które złożył Bóg?
Wiara to...
Wiara jest jak...
Wykorzystując odpowiedzi na poniższe pytania, ułóż definicję wiary i własne porównanie.
– Kto zwrócił się do kogo jako pierwszy, Bóg czy Abraham?
– W jaki sposób Abraham mógł sprawdzić prawdziwość Bożej obietnicy?
– Czym odpowiedział Abraham na Boże obietnice?
– Jakie były obietnice, które złożył Bóg?
Wiara to...
Wiara jest jak...
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W kogo i w co wierzymy

Co możemy o tej osobie powiedzieć
na podstawie Symbolu Apostolskiego

W kogo i w co wierzymy

Co możemy o tej osobie powiedzieć
na podstawie Symbolu Apostolskiego
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jest Synem Bożym,

jest Synem Bożym,

jest naszym Panem,

jest naszym Panem,

począł się z Ducha Świętego,

począł się z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny,

narodził się z Maryi Panny,

skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata,

skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata,

umarł na krzyżu,

umarł na krzyżu,

był złożony do grobu,

był złożony do grobu,

połączył się z duszami sprawiedliwych zmarłych, aby im

połączył się z duszami sprawiedliwych zmarłych, aby im

otworzyć niebo,

otworzyć niebo,

zmartwychwstał trzeciego dnia,

zmartwychwstał trzeciego dnia,

wstąpił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca

wstąpił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca

Wszechmogącego,

Wszechmogącego,

oczekujemy Jego powtórnego przyjścia na sąd ostateczny

oczekujemy Jego powtórnego przyjścia na sąd ostateczny

jest Wszechmogący,

jest Wszechmogący,

jest Stworzycielem nieba i ziemi,

jest Stworzycielem nieba i ziemi,

święty Kościół powszechny,

święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie,

Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

żywot wieczny.

w Boga Ojca

w Boga Ojca

w Jezusa Chrystusa

w Jezusa Chrystusa

w Ducha Świętego

w Ducha Świętego

jest Synem Bożym,

jest Synem Bożym,

jest naszym Panem,

jest naszym Panem,

począł się z Ducha Świętego,

począł się z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny,

narodził się z Maryi Panny,

skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata,

skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata,

umarł na krzyżu,

umarł na krzyżu,

był złożony do grobu,

był złożony do grobu,

połączył się z duszami sprawiedliwych zmarłych, aby im

połączył się z duszami sprawiedliwych zmarłych, aby im

otworzyć niebo,

otworzyć niebo,

zmartwychwstał trzeciego dnia,

zmartwychwstał trzeciego dnia,

wstąpił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca

wstąpił na niebiosa, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca

Wszechmogącego,

Wszechmogącego,

oczekujemy Jego powtórnego przyjścia na sąd ostateczny

oczekujemy Jego powtórnego przyjścia na sąd ostateczny

jest Wszechmogący,

jest Wszechmogący,

jest Stworzycielem nieba i ziemi,

jest Stworzycielem nieba i ziemi,

święty Kościół powszechny,

święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie,

Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

żywot wieczny.

w Boga Ojca

w Boga Ojca

w Jezusa Chrystusa

w Jezusa Chrystusa

w Ducha Świętego

w Ducha Świętego
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WZÓR RECEPTY

Rp*

WZÓR RECEPTY

Rp*

WZÓR RECEPTY

Rp*

WZÓR RECEPTY

Rp*

19. jakub i jego synowie

*

Załączniki
nr 6(Dz.
do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U
niki nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich
U. poz.
260 z późn.zm.)
óźn.zm.)
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*
Załączniki
nr 6(Dz.
do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U
niki nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich
U. poz.

20. Opatrzność Boża w życiu Józefa
1

PIONOWO

1. F
 araon miał sen. Śniły mu się … tłuste i chude
(41, 1–4)
3. Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do
Egiptu, by … zboże od Józefa (Rdz 41, 57)
5. Żona Potifara rzuciła na Józefa oskarżenie
i kazała umieścić go w … (Rdz 39, 20)

2

3
4
5

POZIOMO
2. Józef zjednał sobie … Potifara i stał się jego
osobistym sługą (Rdz 39, 1)
3. F
 araon miał też drugi sen. Śniły mu się puste
i pełne … (Rdz 41, 5–7)
4. Józef powiedział faraonowi, że nadejdzie siedem
lat obfitości w całym Egipcie. Po nich nastanie
siedem lat … (Rdz 41, 29–30)
6. J ózef został uprowadzony do Egiptu i kupił go
Egipcjanin o imieniu … (Rdz 39, 1)
7. Józef wytłumaczył podczaszemu oraz przełożonemu … co oznaczają ich sny (Rdz 40, 9–22)
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7
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Egiptu, by … zboże od Józefa (Rdz 41, 57)
5. Żona Potifara rzuciła na Józefa oskarżenie
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3
4
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2. Józef zjednał sobie … Potifara i stał się jego
osobistym sługą (Rdz 39, 1)
3. F
 araon miał też drugi sen. Śniły mu się puste
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4. Józef powiedział faraonowi, że nadejdzie siedem
lat obfitości w całym Egipcie. Po nich nastanie
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Kim ja się opiekuję?

Kto się mną opiekuje?

W jaki sposób?

W jaki sposób?

Kim ja się opiekuję?

Kto się mną opiekuje?

W jaki sposób?

W jaki sposób?

V. Bóg wypełnia warunki przymierza
23. NIEWOLA IZRAELITÓW W EGIPCIE
Bóg działa w naszym życiu. Przy każdym z wersetów zaznacz w ramce, na ile jesteś przekonany,
że także w Twoim życiu Bóg będzie działał w ten sposób.

Mój Bóg rozjaśni moje ciemności (Ps 18, 29)
0%
niemożliwe

25%
prawdopodobne

50% szans,
że tak się stanie

75% bardzo
prawdopodobne

100% na pewno
tak się stanie

Włóż na Pana swój ciężar, a On ciebie podźwignie (Ps 55, 23a)
0%
niemożliwe

25%
prawdopodobne

50% szans,
że tak się stanie

75% bardzo
prawdopodobne

100% na pewno
tak się stanie

On mnie zasłoni swoją zasłoną w dniu nieszczęścia i ukryje mnie w głębi swojego
namiotu, i umieści na skale (Ps 27, 5)
0%
niemożliwe

25%
prawdopodobne

50% szans,
że tak się stanie

75% bardzo
prawdopodobne

100% na pewno
tak się stanie

Dobro i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia (Ps 23, 6)
0%
niemożliwe

25%
prawdopodobne
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25. PLAGI EGIPSKIE
Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak
że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim (Wj 7, 20–21)
Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu, wyszły żaby, i pokryły ziemię egipską. (Wj 8, 2)
I rzekł Pan do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi: Wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary na całej ziemi egipskiej». I uczynili tak: Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę, i uderzył
proch ziemi. Komary pokryły ziemię i bydło, cały proch ziemi w kraju egipskim zamienił się w komary. Lecz to samo starali się uczynić czarownicy dzięki swej wiedzy tajemnej, by sprowadzić komary, ale
tego nie potrafili. Przyszły komary na ziemię i na zwierzęta. Wówczas rzekli czarownicy do faraona: «Palec to Boży», ale serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, co też Pan zapowiedział. (Wj 8, 12–15)
Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie much, abyś wiedział, że Ja,
Pan, rządzę w całym kraju. I uczynię przedział między ludem moim a ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak».
I uczynił tak Pan, i sprowadził mnóstwo much do domu faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską.
Kraj został zniszczony przez muchy. (Wj 8, 18–20)
Oto ręka Pana porazi bydło twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza.
Lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z izraelskiego nic nie zginie». (Wj 9, 3–4)
Rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: «Weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu
na oczach faraona, a pył będzie się unosił nad całym krajem egipskim i sprawi u człowieka i u bydła w całej
ziemi egipskiej wrzody i pryszcze». Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli przed faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku
niebu i powstały wrzody i pryszcze na ludziach i zwierzętach. (Wj 9, 8–10)
I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił
również grad na ziemię egipską. I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było
takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy [Egipt] stał się narodem. I spadł grad na całą ziemię egipską, na
wszystko, co było na polu. Grad zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na
polu. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie było gradu. (Wj 9, 23–26)
Rzekł Pan do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła
wszelką roślinę ziemi, wszystko, co pozostało po gradzie». I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemię egipską,
a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę. Szarańcza przyleciała na całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy
nie było dotąd ani nie będzie nigdy. I pokryła powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy
w takiej ilości. [Szarańcza] pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie, i nie
pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej. (Wj 10, 12–15)
Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Jeden drugiego
nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich
mieszkaniach. (Wj 10, 22–23)
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27. BÓG PROWADZI NARÓD WYBRANY PRZEZ PUSTYNIĘ
Trudności, z jakimi borykali się Izraelici
w czasie wędrówki przez pustynię

Pomoc Boga względem Izraelitów

Pomoc Jezusa Chrystusa względem
nas dzisiaj
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one są Twoim darem dla drugiego
człowieka.

IX. Szanuj związek małżeński,

II. Zawsze wymawiaj Imię Boże ze czcią

w nim Bóg dał Tobie życie, a dziecko
potrzebuje miłości matki i ojca.

V. Dbaj o życie swoje i innych ludzi

każda rzecz jest darem i owocem pracy
rąk ludzkich.

X. Panuj nad swoimi zachciankami,
pożądaniami i pokusami,

VI. Dbaj o czystość myśli, serca i ciała

tylko On jest Bogiem prawdziwym,
który ciebie do końca umiłował.

oni dali Ci życie.

VIII. Z
 awsze mów prawdę i dbaj o dobre
imię bliźniego

I. Wierz tylko Bogu

Opatrzność Boża czuwa nad każdym
Twoim krokiem, a bliscy cały czas otaczają cię swoją miłością.

jesteś dzieckiem Bożym, które każdego
dnia ma się stawać coraz bardziej podobne do swojego Ojca.

IV. Szanuj w każdej sytuacji swoich
rodziców

jest ono Bożym darem i zadaniem,
które trzeba wypełnić.

VII. Szanuj własność swoją, cudzą
i wspólną,

Jego Imię jest święte.

pochodzi ona od Boga, a wszyscy
ludzie jako dzieci Boże są dla siebie
braćmi i siostrami.

III. Poświęć dzień święty Bogu i rodzinie
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28. SYNAJ – GÓRA PRZYMIERZA
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Bóg odpowiadając na modli-

31. ZDOBYCIE JERYCHA
Odszyfruj ukryte wyrazy oraz wyjaśnij, jaki związek
mają one z poznaną historią biblijną o zdobyciu Jerycha.
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Bóg pomaga Izraelitom
Wydarzenie

Pomoc Boża

Bóg pomaga Izraelitom
Wydarzenie

Pomoc Boża
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Bóg zesłał na Egipt plagi

Bóg zesłał na Egipt plagi

Zawarcie przymierza

Zawarcie przymierza

Śmierć pierworodnych

Śmierć pierworodnych

Zgodnie z wolą Bożą, krew baranka chroniła Izraelitów
przed ostatnią plagą

Zgodnie z wolą Bożą, krew baranka chroniła Izraelitów
przed ostatnią plagą

Bóg sprawił, że morskie wody rozstąpiły się

Bóg sprawił, że morskie wody rozstąpiły się

Głód i pragnienie w czasie wędrówki przez pustynię

Głód i pragnienie w czasie wędrówki przez pustynię

Bóg dał Izraelitom mannę, przepiórki i wodę.

Bóg dał Izraelitom mannę, przepiórki i wodę.

Wejście do Ziemi Obiecanej

Wejście do Ziemi Obiecanej

Zdobycie Jerycha

Zdobycie Jerycha

Bóg sprawił, że rozpadły się mury obronne miasta

Bóg sprawił, że rozpadły się mury obronne miasta

Niewola w Egipcie

Niewola w Egipcie

Bóg przekazał ludziom prawa chroniące życie i godność
każdego człowieka

Bóg przekazał ludziom prawa chroniące życie i godność
każdego człowieka

Bóg prowadził Izraelitów w słupie dymu i ognia

Bóg prowadził Izraelitów w słupie dymu i ognia

Opór faraona

Opór faraona

Bóg powołał Mojżesza na przywódcę, który wyprowadził
Izraelitów z niewoli

Bóg powołał Mojżesza na przywódcę, który wyprowadził
Izraelitów z niewoli

Przejście przez Morze Czerwone

Przejście przez Morze Czerwone

Bóg sprawił, że wody Jordanu rozstąpiły się

Bóg sprawił, że wody Jordanu rozstąpiły się

Droga przez pustynię

Droga przez pustynię
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32. SĘDZIOWIE I KRÓLOWIE
1. Imię żony Mojżesza
2. Bóg gwarantuje je ludziom, którzy
będą przestrzegać Jego Prawa.
3. Inaczej Dziesięć Przykazań Bożych
4. Tymi ptakami Bóg karmił naród
wybrany na pustyni
5. Układ, który Bóg zawarł z Narodem Wybranym
6. 10 nieszczęść, które spadło na
Egipt, gdy faraon nie chciał posłuchać głosu Boga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Tymi ptakami Bóg karmił naród
wybrany na pustyni
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6. 10 nieszczęść, które spadło na
Egipt, gdy faraon nie chciał posłuchać głosu Boga
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4. Tymi ptakami Bóg karmił naród
wybrany na pustyni
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6. 10 nieszczęść, które spadło na
Egipt, gdy faraon nie chciał posłuchać głosu Boga
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1. Imię żony Mojżesza
2. Bóg gwarantuje je ludziom, którzy
będą przestrzegać Jego Prawa.
3. Inaczej Dziesięć Przykazań Bożych
4. Tymi ptakami Bóg karmił naród
wybrany na pustyni
5. Układ, który Bóg zawarł z Narodem Wybranym
6. 10 nieszczęść, które spadło na
Egipt, gdy faraon nie chciał posłuchać głosu Boga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Sędziowie dzisiaj

Sędziowie biblijni
– obrona przed wrogami
– godzenie skłóconych plemion Izraela
– rozstrzyganie sporów
– przypominanie o wierze w Jedynego Boga

Sędziowie dzisiaj
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– przypominanie o wierze w Jedynego Boga
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Sędziowie dzisiaj

Sędziowie biblijni
– obrona przed wrogami
– godzenie skłóconych plemion Izraela
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Sędziowie dzisiaj

Sędziowie biblijni
– obrona przed wrogami
– godzenie skłóconych plemion Izraela
– rozstrzyganie sporów
– przypominanie o wierze w Jedynego Boga
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Składniki ciasta do pizzy:
1 i ½ szklanki mąki pszennej
½ szklanki letniej przegotowanej wody
2 łyżki oleju roślinnego
3 do 4 g drożdży instant (w proszku), można również użyć drożdży
świeżych
½ łyżeczki soli
½ łyżeczki cukru
2 łyżki ziół prowansalskich (w celu urozmaicenia wyglądu i smaku ciasta
można użyć dowolnych przypraw)
Do dzieła:
1. Do dużej miski wsypałem mąkę, drożdże i dobrze wymieszałem.
2. Następnie dodałem olej, cukier, sól i znowu wszystko dobrze wymieszałem.
3. Zacząłem stopniowo dolewać wodę łyżką, a pod koniec już ręką wyrabiałem ciasto, aż powstała jednolita kula (jeżeli ciasto się lepi, to dodaj
mąki i dalej wyrabiaj).
4. Ciasto powinno trochę urosnąć, dlatego uformowaną kulę ciasta zostawiłem w ciepłym miejscu w przykrytej misce na 20–30 minut.
5. Kiedy ciasto odpoczywało, przygotowałem składniki, które zamierzałem
ułożyć na pizzy.
6. Ciasto najpierw rozgniotłem dłońmi na desce na gruby placek, a następnie porozciągałem. W ten sposób uformowała się ładna okrągła
pizza, którą ułożyłem na posmarowanej odrobiną oleju blasze i jeszcze
dłońmi rozprowadziłem placek tak, żeby zajmował całą formę (technika
doprowadzania pizzy do kształtu blachy jest dowolna).
7. Na ciasto nałożyłem sos pomidorowy i kilka rzeczy zalegających w lodówce (pokrojony drobno kabanos, plastry świeżego pomidora, cebula
pocięta w piórka).
8. Tak przygotowana pizza wylądowała w piekarniku nagrzanym uprzednio
do temperatury 220°C.
9. Każdy powinien znać swój piekarnik i dostosować indywidualnie czas
pieczenia. Ja proponuję jednak 15 do 25 minut. Jeżeli chcesz sprawdzić,
czy pizza dobrze się upiekła, najlepiej zajrzeć na jej spód. Jeżeli jest przyrumieniony, to znaczy, że można podawać!

Składniki ciasta do pizzy:
1 i ½ szklanki mąki pszennej
½ szklanki letniej przegotowanej wody
2 łyżki oleju roślinnego
3 do 4 g drożdży instant (w proszku), można również użyć drożdży
świeżych
½ łyżeczki soli
½ łyżeczki cukru
2 łyżki ziół prowansalskich (w celu urozmaicenia wyglądu i smaku ciasta
można użyć dowolnych przypraw)

Do dzieła:
1. Do dużej miski wsypałem mąkę, drożdże i dobrze wymieszałem.
2. Następnie dodałem olej, cukier, sól i znowu wszystko dobrze wymieszałem.
3. Zacząłem stopniowo dolewać wodę łyżką, a pod koniec już ręką wyrabiałem ciasto, aż powstała jednolita kula (jeżeli ciasto się lepi, to dodaj
mąki i dalej wyrabiaj).
4. Ciasto powinno trochę urosnąć, dlatego uformowaną kulę ciasta zostawiłem w ciepłym miejscu w przykrytej misce na 20–30 minut.
5. Kiedy ciasto odpoczywało, przygotowałem składniki, które zamierzałem
ułożyć na pizzy.
6. Ciasto najpierw rozgniotłem dłońmi na desce na gruby placek, a następnie porozciągałem. W ten sposób uformowała się ładna okrągła
pizza, którą ułożyłem na posmarowanej odrobiną oleju blasze i jeszcze
dłońmi rozprowadziłem placek tak, żeby zajmował całą formę (technika
doprowadzania pizzy do kształtu blachy jest dowolna).
7. Na ciasto nałożyłem sos pomidorowy i kilka rzeczy zalegających w lodówce (pokrojony drobno kabanos, plastry świeżego pomidora, cebula
pocięta w piórka).
8. Tak przygotowana pizza wylądowała w piekarniku nagrzanym uprzednio
do temperatury 220°C.
9. Każdy powinien znać swój piekarnik i dostosować indywidualnie czas
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czy pizza dobrze się upiekła, najlepiej zajrzeć na jej spód. Jeżeli jest przyrumieniony, to znaczy, że można podawać!

34. GRZECH SAULA
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Jesteśmy posłuszni Panu Bogu, gdy…

Jesteśmy posłuszni Panu Bogu, gdy…

Jesteśmy posłuszni rodzicom, gdy…

Jesteśmy posłuszni rodzicom, gdy…

Jesteśmy posłuszni nauczycielom, gdy…

Jesteśmy posłuszni nauczycielom, gdy…

Jesteśmy posłuszni Panu Bogu, gdy…

Jesteśmy posłuszni Panu Bogu, gdy…

Jesteśmy posłuszni rodzicom, gdy…

Jesteśmy posłuszni rodzicom, gdy…

Jesteśmy posłuszni nauczycielom, gdy…

Jesteśmy posłuszni nauczycielom, gdy…
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35. DAWID NAMASZCZONY NA KRÓLA
Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której
mieszka Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca,
co ją buduje; a poza sercami, co ją niszczy.

Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której mieszka
Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca, co ją buduje;
a poza sercami, co ją niszczy.

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której
mieszka Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca,
co ją buduje; a poza sercami, co ją niszczy.
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Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca, co ją buduje;
a poza sercami, co ją niszczy.

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której
mieszka Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca,
co ją buduje; a poza sercami, co ją niszczy.

Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której mieszka
Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca, co ją buduje;
a poza sercami, co ją niszczy.

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której
mieszka Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca,
co ją buduje; a poza sercami, co ją niszczy.

Od chwili chrztu Twoje serce jest świątynią, w której mieszka
Duch Święty. Napisz wewnątrz mniejszego serca, co ją buduje;
a poza sercami, co ją niszczy.

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

Panie, uczyń
serca nasze
według serca Twego!

46

36. DAWID POKONUJE GOLIATA
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37. PSALMY – MODLITWA KRÓLA DAWIDA
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:
głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku. (Ps 95, 1-7)

Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Niech mówi dom Izraela:
„Łaska Jego na wieki”.
Niech mówi dom Aarona:
„Łaska Jego na wieki”.
Niech mówią bojący się Pana:
„Łaska Jego na wieki”.
Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
Pan jest ze mną, nie lękam się:
cóż mi może zrobić człowiek?
Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
(...) Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą. (...)
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:
chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem. (...)
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
Wysławiajcie Pana, bo dobry;
bo łaska Jego na wieki. (Ps 118, 1-7.13-14.19-21.28-29)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów. (Ps 130)

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,
Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby!
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz. (...)
Naucz mię, Panie, Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!
Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego

serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie
i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. (Ps 86, 1-7.11-13)
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39. BUDOWA ŚWIĄTYNI
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Bez złości może kilka razy o coś poprosić.
Czyni dobro.
Pomaga innym, nie oczekując nic w zamian za to, co zrobił.
Wykonuje zadania i prace, które są mu polecone.
Wie, jak bardzo dużo zależy od tego, co zrobi.
Nie boi się zrobić tego, co dobre i prawdziwe.
Pragnie jak najwięcej rzeczy poznać, zrozumieć i zapamiętać.
Wykonuje polecone mu prace i zadania.
Przychodzi na czas.
Z uśmiechem rozmawia z innymi.
Sam stara się wykonać to, co już potrafi zrobić.
Nie wynosi się nad innych.
Nie wpada w gniew.
Stara się osiągnąć wyznaczony cel.
Mówi prawdę.
Nie oszukuje.
Mówi „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
Wykonuje i mówi to, co trzeba zrobić lub powiedzieć.
Przebacza innym różne przewinienia.

Bez złości może kilka razy o coś poprosić.

Czyni dobro.

Pomaga innym, nie oczekując nic w zamian za to, co zrobił.

Wykonuje zadania i prace, które są mu polecone.

Wie, jak bardzo dużo zależy od tego, co zrobi.

Nie boi się zrobić tego, co dobre i prawdziwe.

Pragnie jak najwięcej rzeczy poznać, zrozumieć i zapamiętać.

Wykonuje polecone mu prace i zadania.

Przychodzi na czas.

Z uśmiechem rozmawia z innymi.

Sam stara się wykonać to, co już potrafi zrobić.

Nie wynosi się nad innych.

Nie wpada w gniew.

Stara się osiągnąć wyznaczony cel.

Mówi prawdę.

Nie oszukuje.

Mówi „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

Wykonuje i mówi to, co trzeba zrobić lub powiedzieć.

Przebacza innym różne przewinienia.

zadanie
Sam szuka zadań, które trzeba wykonać.

cecha

Sam szuka zadań, które trzeba wykonać.

zadanie

cecha

VII. Bóg powołuje proroków
40. ZADANIA PROROKÓW
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41. ELIASZ – PROROK JEDYNEGO BOGA
Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Rolnik kosi zboże.

Rolnik kosi zboże.

Rolnik kosi zboże.

Młynarz mieli zboże.

Młynarz mieli zboże.

Młynarz mieli zboże.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Historia chleba.

Historia chleba.

Historia chleba.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Rolnik kosi zboże.

Rolnik kosi zboże.

Rolnik kosi zboże.

Młynarz mieli zboże.

Młynarz mieli zboże.

Młynarz mieli zboże.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Historia chleba.

Historia chleba.

Historia chleba.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Dojrzałe kłosy zboża czekają
na skoszenie.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Mama podaje nam kromkę
chleba.

Rolnik kosi zboże.

Rolnik kosi zboże.

Rolnik kosi zboże.

Młynarz mieli zboże.

Młynarz mieli zboże.

Młynarz mieli zboże.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Rolnik wysiewa ziarno na pole.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Piekarz piecze z mąki chleb.

Historia chleba.

Historia chleba.

Historia chleba.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.

Źdźbła zboża wyrastają nad
powierzchnią ziemi.
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42. ELIZEUSZ – PROROK BOGA WSZYSTKICH LUDZI
Uzdrowienie Naamana

Sakrament pokuty

Trąd niszczący ciało Naamana
Grzesznik, aby otrzymać rozgrzeszenie, musi przystąpić
do sakramentu pokuty
Naaman, aby dostąpić cudu uzdrowienia, musiał siedem
razy obmyć się wodami Jordanu
W sakramencie pokuty dusza grzesznika jest oczyszczona
z wyznanych z żalem grzechów
Naaman otrzymał łaskę zdrowia
Grzesznik po nawróceniu do Boga powinien starać się żyć
wiarą, aby nie utracić łaski Bożej, popełniając nowe grzechy

Uzdrowienie Naamana

Sakrament pokuty

Trąd niszczący ciało Naamana
Grzesznik, aby otrzymać rozgrzeszenie, musi przystąpić
do sakramentu pokuty
Naaman, aby dostąpić cudu uzdrowienia, musiał siedem
razy obmyć się wodami Jordanu
W sakramencie pokuty dusza grzesznika jest oczyszczona
z wyznanych z żalem grzechów
Naaman otrzymał łaskę zdrowia
Grzesznik po nawróceniu do Boga powinien starać się żyć
wiarą, aby nie utracić łaski Bożej, popełniając nowe grzechy

Uzdrowienie Naamana

Sakrament pokuty

Trąd niszczący ciało Naamana
Grzesznik, aby otrzymać rozgrzeszenie, musi przystąpić
do sakramentu pokuty
Naaman, aby dostąpić cudu uzdrowienia, musiał siedem
razy obmyć się wodami Jordanu
W sakramencie pokuty dusza grzesznika jest oczyszczona
z wyznanych z żalem grzechów
Naaman otrzymał łaskę zdrowia
Grzesznik po nawróceniu do Boga powinien starać się żyć
wiarą, aby nie utracić łaski Bożej, popełniając nowe grzechy
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Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

Łaska, jakiej doświadczył Naaman, to uzdrowienie jego
ciała

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

W grzeszniku na nowo jest przywrócone życie Boże

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Naaman, aby oczyścić się, musiał wypełnić polecenie proroka Elizeusza

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Grzech plami naszą duszę, pozbawiając nas życia Bożego

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Naaman wraca do proroka Elizeusza i wyznaje z wiarą:
„Oto przekonałem się, ze na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem!”

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty

Grzesznik, aby dostąpić łaski odpuszczenia swoich grzechów
musi wyznać je z żalem w sakramencie pokuty
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Otaczający go uczniowie spisali niektóre jego mowy.

Według tradycji poniósł śmierć męczeńską.

Pełnił wiernie posłannictwo przez ponad 40 lat.

Uznany za pierwszego z wielkich proroków.

Zapowiadał przyjście Mesjasza.

Ostrzegał, że karą za niewierność Bogu będzie zagłada Królestwa Izraela.

Nawoływał do poprawy życia, pozostawienia grzechu i zła oraz powrotu
do Boga.

W 738 r. przed Chr. został powołany na proroka w Królestwie Judy.

Pan Bóg obdarzył go wielką inteligencją, odwagą, silną wolą i skutecznością
w działaniu.

Imię „Izajasz” oznacza „Jahwe jest zbawieniem”.

Pochodził z Jerozolimy z zamożnej rodziny.

Urodził się ok. 765 r. przed Chr. w Jerozolimie jako syn Amosa.

IZAJASZ

43. IZAJASZ – PROROK ZAPOWIADAJĄCY ZBAWICIELA

Załącznik 1.

Załącznik 2.
Głos się rozlega „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40, 3)

Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14)

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (Iz 9, 5)

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. (Iz 35, 4-7)

Jak owce na zabicie go powiodą, a jak baranek przed strzygącym go zamilknie (Iz 53, 2-7)

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga
i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego
ranach jest nasze zdrowie. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. (Iz 53, 4-5.7)

Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. ( Iz 11,10 )
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Załącznik 3.
Treść proroctwa mesjańskiego

Znaczenie i wypełnienie przepowiedni

Głos się rozlega „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40, 3)
Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem
Emmanuel (Iz 7, 14)
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza. (Iz 9, 5)
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
(Iz 35, 4-7)
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył
ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, (…) tak On nie
otworzył ust swoich. (Iz 53, 7)
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez
Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla
nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 4-5)
Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego
spoczynku. ( Iz 11, 10 )

Treść proroctwa mesjańskiego

Znaczenie i wypełnienie przepowiedni

Głos się rozlega „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40, 3)
Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem
Emmanuel (Iz 7, 14)
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza. (Iz 9, 5)
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
(Iz 35, 4-7)
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył
ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, (…) tak On nie
otworzył ust swoich. (Iz 53, 7)
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez
Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla
nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 4-5)
Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego
spoczynku. ( Iz 11, 10 )
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Za sprawą Zbawiciela wielu chorych dostąpi uzdrowienia. Jezus czynił wiele cudów, m.in. uzdrawiał ludzkie ciała
i dusze.
Narodzi się dziecko, które zasiądzie na tronie Dawida i ustanowi królestwo pokoju. Jezus urodził się w Betlejem, mieście
swojego przodka, króla Dawida, gdzie przyszli Mu oddać
pokłon pasterze i mędrcy. Jezus nauczał, jak na ziemi budować Królestwo Pokoju.
Bóg będzie dawcą życia. Panna urodzi syna, którego ludzie
będą nazywać imieniem Emmanuel, czyli „Bóg z nami”. Jezus
Chrystus, odwieczny Syn Boży, począł się za sprawą Ducha
Świętego w łonie Maryi Dziewicy i w ten sposób Bóg stał
się obecny pośród ludzi.
Ostatni prorok Starego Testamentu – Jan Chrzciciel wzywał
ludzi do nawrócenia, przygotowania się i pójścia za zapowiedzianym Zbawicielem. Jan Chrzciciel wskazał swoim
uczniom Jezusa, nazywając Go Barankiem Bożym, czyli
zapowiedzianym Mesjaszem, Chrystusem.
Zbawiciel pokona tradycyjne podziały i zjednoczy wokół
siebie ludzi. Pan Jezus zgromadził wokół siebie rozproszone
dzieci Boże.
Zbawiciel posłuszny Bogu będzie cierpiał za grzechy popełnione przez ludzi. Będzie to Jego ofiara wynagradzająca.
Taką ofiarą stała się śmierć krzyżowa Pana Jezusa. Ludzie
biczowali Go, przybili gwoździami do krzyża i przebili włócznią bok.
Zbawiciel będzie dobrowolnie cierpiał.
Pan Jezus zapowiedział swoją mękę i pokornie przyjął ją.
Umierając na krzyżu, przebaczył swoim prześladowcom.
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Jak długo należy być wiernym?

Z czym wiąże się dochowanie wierności?

Co przeszkadza w dochowaniu wierności?

Na czym polega wierność?

Komu lub czemu możemy być wierni?

WIERNOŚĆ

44. JEREMIASZ – PROROK WIERNOŚCI PRZYMIERZU

Załącznik 1.
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Kiedy jestem
wierny Bogu?

Kiedy przestaję
być wierny
Bogu?

W jaki sposób mogę
do Boga powrócić?
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W jaki sposób Bóg
pomaga nam dochować
wierności?

Dlaczego mam być
wierny Bogu?

Komu mam być wierny?
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W jaki sposób Bóg
pomaga nam dochować
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Dlaczego mam być
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Komu mam być wierny?
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Załącznik 3.
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Pana Boga zasmuca
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mowa szkodliwa
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gorycz
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wrzaskliwość
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znieważenie
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złość

złość
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45. JONASZ – PROROK NAWRÓCENIA

Załącznik 2.
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Załącznik 3.
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Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
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Uczynki miłosierdzia wobec duszy

Uczynki miłosierdzia wobec ciała

Przykład realizacji

Przykład realizacji

Uczynki miłosierdzia wobec duszy

Uczynki miłosierdzia wobec ciała

Przykład realizacji

Przykład realizacji

Załącznik 1a.

47. TOBIASZ – DOBRE UCZYNKI
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Chorych nawiedzać.

Krzywdy cierpliwie znosić.

Modlić się za żywych i umarłych.

Podróżnych w dom przyjąć.

Chorych nawiedzać.

Krzywdy cierpliwie znosić.

Modlić się za żywych i umarłych.

Podróżnych w dom przyjąć.

Umarłych pogrzebać.

Umarłych pogrzebać.

Strapionych pocieszać.

Grzeszących upominać.

Grzeszących upominać.

Strapionych pocieszać.

Spragnionych napoić.

Spragnionych napoić.

Nagich przyodziać.

Wątpiącym dobrze radzić.

Wątpiącym dobrze radzić.

Nagich przyodziać.

Więźniów pocieszać.

Więźniów pocieszać.

Urazy chętnie darować.

Głodnych nakarmić.
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Nieumiejętnych pouczać.
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Załącznik 2.
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Więźniem, którego trzeba

Staruszkiem, któremu trzeba

Staruszkiem, któremu trzeba

Staruszkiem, któremu trzeba
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48. DANIEL – WIERNOŚĆ W UCISKU
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od
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49. EZECHIEL – PROROK WYZWOLENIA Z NIEWOLI
Antek miał dzisiaj kiepski dzień. Najpierw spóźnił się do szkoły. Nie, bynajmniej nie dlatego, że nie usłyszał budzika. Po prostu, gdy sobie uświadomił, co go dzisiaj czeka w szkole, włączył muzykę i leżał tak sobie aż do godziny
7.15. A później, wiadomo... Szybka toaleta, szybkie śniadanie, ekspresowe pakowanie tornistra i ... Do szkoły! Już był
prawie przy drzwiach autobusu, ale niestety... Nie udało się. Kierowca pewnie go nie zauważył. Oj, dobrze, że nikogo
nie było już na przystanku, bo słowa, które wyrwały się z ust Antka były co najmniej niewłaściwe. Stałam jakieś 200
metrów dalej i usłyszałam niektóre, ale nie będę ich tutaj powtarzać. Antek najwyraźniej nie był w dobrym humorze. Dobrze, że nikt mu się tam akurat nie napatoczył. Kilka minut przed godziną ósmą nasza wspólna sąsiadka i jej
4-letnia córeczka jechały akurat w stronę szkoły i zabrały chłopca. Marysia poczęstowała Antka czekoladkami, które
dostała od babci, a Antek... zjadł dziewczynce wszystkie słodycze! Marysi było tak przykro...
Gdy chłopiec dojechał do szkoły, trwała już pierwsza lekcja. Nie chciało mu się wchodzić do klasy. Pomyślał, że
lepiej poczeka do dzwonka, bo jeszcze go Mietek o coś zapyta. O, z szatni akurat wyszedł Kamil. Też się spóźnił,
Antek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Kamil miał nowy odtwarzacz MP3. Zagotowało się w nim. On też chciał
taką MP3, ale mama mu powiedziała, że dopóki nie poprawi ocen, może zapomnieć o swoich marzeniach. Chociaż
zazwyczaj lubił pogadać z Kamilem, dziś ominął go szerokim łukiem, spojrzał z pogardą i powiedział z kpiną: „O,
jakiś nowy zakup? Stary, teraz to już zabytek! Mój wujek za tydzień przywiezie mi ze Stanów MP4”.
Zadzwonił dzwonek, młodzież zaczęła rozchodzić się po korytarzu. Do Antka podeszła Zośka i Martyna – dwie
najlepsze uczennice w klasie. Wszyscy wołają na nie: kujonki. Antek też tak na nie mówi. Tak naprawdę nigdy nie
próbował z nimi zagadać i nie wie, jakie one są, ale i tak uważa się za kogoś fajniejszego od nich. Przebywanie w ich
obecności uważa za hańbę i wstyd. Kiedy więc zaczęły mówić coś do niego, on nie czekał, aż skończą, lecz od razu
krzyknął: „Ej, wy dwie, chyba się trochę pomyliłyście. Chyba nie myślicie, że ja wejdę w gadkę z takimi, jak wy?
Spadówa!”
Antek miał swoje towarzystwo, które tolerował; cała reszta – według niego – to zwykli frajerzy!
Zaczęła się matematyka. Chłopak wpadł do klasy jako ostatni. Właśnie przypomniało mu się, że nie ma pracy domowej. Pomyślał, że spisze ją od Janka i ... wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że – gdy zamykał drzwi – wypadło mu
z plecaka jakieś dziwne pismo ... Nie zdążył go podnieść, bo wcześniej zrobił to nauczyciel matematyki. I to była klęska ...
Antek miał dzisiaj kiepski dzień. Najpierw spóźnił się do szkoły. Nie, bynajmniej nie dlatego, że nie usłyszał budzika. Po prostu, gdy sobie uświadomił, co go dzisiaj czeka w szkole, włączył muzykę i leżał tak sobie aż do godziny
7.15. A później, wiadomo... Szybka toaleta, szybkie śniadanie, ekspresowe pakowanie tornistra i ... Do szkoły! Już był
prawie przy drzwiach autobusu, ale niestety... Nie udało się. Kierowca pewnie go nie zauważył. Oj, dobrze, że nikogo
nie było już na przystanku, bo słowa, które wyrwały się z ust Antka były co najmniej niewłaściwe. Stałam jakieś 200
metrów dalej i usłyszałam niektóre, ale nie będę ich tutaj powtarzać. Antek najwyraźniej nie był w dobrym humorze. Dobrze, że nikt mu się tam akurat nie napatoczył. Kilka minut przed godziną ósmą nasza wspólna sąsiadka i jej
4-letnia córeczka jechały akurat w stronę szkoły i zabrały chłopca. Marysia poczęstowała Antka czekoladkami, które
dostała od babci, a Antek... zjadł dziewczynce wszystkie słodycze! Marysi było tak przykro...
Gdy chłopiec dojechał do szkoły, trwała już pierwsza lekcja. Nie chciało mu się wchodzić do klasy. Pomyślał, że lepiej
poczeka do dzwonka, bo jeszcze go Mietek o coś zapyta. O, z szatni akurat wyszedł Kamil. Też się spóźnił, Antek nie
mógł uwierzyć własnym oczom. Kamil miał nowy odtwarzacz MP3. Zagotowało się w nim. On też chciał taką MP3,
ale mama mu powiedziała, że dopóki nie poprawi ocen, może zapomnieć o swoich marzeniach. Chociaż zazwyczaj
lubił pogadać z Kamilem, dziś ominął go szerokim łukiem, spojrzał z pogardą i powiedział z kpiną: „O, jakiś nowy
zakup? Stary, teraz to już zabytek! Mój wujek za tydzień przywiezie mi ze Stanów MP4”.
Zadzwonił dzwonek, młodzież zaczęła rozchodzić się po korytarzu. Do Antka podeszła Zośka i Martyna – dwie
najlepsze uczennice w klasie. Wszyscy wołają na nie: kujonki. Antek też tak na nie mówi. Tak naprawdę nigdy nie
próbował z nimi zagadać i nie wie, jakie one są, ale i tak uważa się za kogoś fajniejszego od nich. Przebywanie w ich
obecności uważa za hańbę i wstyd. Kiedy więc zaczęły mówić coś do niego, on nie czekał, aż skończą, lecz od razu
krzyknął: „Ej, wy dwie, chyba się trochę pomyliłyście. Chyba nie myślicie, że ja wejdę w gadkę z takimi, jak wy?
Spadówa!”
Antek miał swoje towarzystwo, które tolerował; cała reszta – według niego – to zwykli frajerzy!
Zaczęła się matematyka. Chłopak wpadł do klasy jako ostatni. Właśnie przypomniało mu się, że nie ma pracy domowej. Pomyślał, że spisze ją od Janka i ... wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że – gdy zamykał drzwi – wypadło mu
z plecaka jakieś dziwne pismo ... Nie zdążył go podnieść, bo wcześniej zrobił to nauczyciel matematyki. I to była klęska ...
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50. MACHABEUSZE – WALKA O WOLNOŚĆ
Wypowiedź męczennika

Znaczenie wypowiedzi

„Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa.”
(2 Mch 7, 2.)
„Pan Bóg widzi i naprawdę ma litość nad nami”. (2 Mch 7, 6)
„Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy
umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. (2 Mch 7, 9)
„Od Nieba je otrzymałem [życie], ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam
się, że od Niego ponownie je otrzymam”. (2 Mch 7, 11)
„Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że
znów przez Niego będziemy wskrzeszeni.” (2 Mch 7, 14)
„Śmiertelny jesteś, choć masz władzę nad ludźmi i czynisz to, co zechcesz.
Nie myśl jednak, że nasz naród jest opuszczony przez Boga.” (2 Mch 7, 16)
„Nie oszukuj na darmo sam siebie! My bowiem z własnej winy cierpimy, zgrzeszywszy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego też przyszły na nas tak potworne
nieszczęścia. Ty jednak nie przypuszczaj, że pozostaniesz bez kary, skoro
odważyłeś się prowadzić wojnę z Bogiem”. (2 Mch 7, 18-19)
„Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam
tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata
bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy,
w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie
sobą teraz dla Jego praw”. (2 Mch 7, 22-23)
„Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć,
abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi”. (2 Mch 7, 29)

Wypowiedź męczennika

Znaczenie wypowiedzi

„Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa.”
(2 Mch 7, 2.)
„Pan Bóg widzi i naprawdę ma litość nad nami”. (2 Mch 7, 6)
„Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy
umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. (2 Mch 7, 9)
„Od Nieba je otrzymałem [życie], ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam
się, że od Niego ponownie je otrzymam”. (2 Mch 7, 11)
„Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że
znów przez Niego będziemy wskrzeszeni.” (2 Mch 7, 14)
„Śmiertelny jesteś, choć masz władzę nad ludźmi i czynisz to, co zechcesz.
Nie myśl jednak, że nasz naród jest opuszczony przez Boga.” (2 Mch 7, 16)
„Nie oszukuj na darmo sam siebie! My bowiem z własnej winy cierpimy, zgrzeszywszy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego też przyszły na nas tak potworne
nieszczęścia. Ty jednak nie przypuszczaj, że pozostaniesz bez kary, skoro
odważyłeś się prowadzić wojnę z Bogiem”. (2 Mch 7, 18-19)
„Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam
tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata
bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy,
w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie
sobą teraz dla Jego praw”. (2 Mch 7, 22-23)
„Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć,
abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi”. (2 Mch 7, 29)
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51. OCZEKIWANIE ZBAWICIELA

VIII. Boże tajemnice w naszym życiu – Rok kościelny
52. MODLIMY SIĘ NA RÓŻAŃCU
ŻYWY RÓŻANIEC

Codziennie odmawiam wylosowaną
dziesiątkę różańca:

W INTENCJI RODZICÓW
przy parafii

– nazwa tajemnicy,

w

– zastanawiam się, co przedstawia jej rysunek
(podręcznik str. 179–180),
październik

r.

– Ojcze nasz,
Róża klasy

– 10 razy Zdrowaś Maryjo,

Imię

– Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak
była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Nazwisko
Tajemnica nr

– O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie
dusze do nieba, szczególnie zaś te, które najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.

Część

ŻYWY RÓŻANIEC

Codziennie odmawiam wylosowaną
dziesiątkę różańca:

W INTENCJI RODZICÓW
przy parafii

– nazwę tajemnicy,

w

– zastanawiam się, co przedstawia jej rysunek
(podręcznik str. 179–180),
październik

r.

– Ojcze nasz,
Róża klasy
Imię
Nazwisko
Tajemnica nr

Część

– 10 razy Zdrowaś Maryjo,
– Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak
była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
– O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie
dusze do nieba, szczególnie zaś te, które najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen
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Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
Galilejskiej

Narodzenie Pana Jezusa

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Biczowanie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus niesie krzyż

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
Galilejskiej

Narodzenie Pana Jezusa

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Biczowanie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus niesie krzyż

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
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53. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Święty to …

Ilustracja świętego

Święty jest jak …

Matematyczny wzór świętości

Święty to …

Ilustracja świętego

Święty jest jak …
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Święty to …

Ilustracja świętego

Święty jest jak …

Matematyczny wzór świętości

Święty to …

Ilustracja świętego

Święty jest jak …

Matematyczny wzór świętości
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54. DZIEŃ ZADUSZNY
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56. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
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Zał. 1
MODLITWA

POST

JAŁMUŻNA

MODLITWA

POST

JAŁMUŻNA

77

Zał. 2
Oszczędności powstałe z odmówienia sobie różnych przyjemności.

Oszczędności powstałe z odmówienia sobie różnych przyjemności.

Oszczędności powstałe z odmówienia sobie różnych przyjemności.

Post ścisły (do syta spożywamy
w ciągu dnia jeden posiłek) obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki
Piątek.
Post od pokarmów mięsnych obowiązuje w każdy piątek.

Post ścisły (do syta spożywamy
w ciągu dnia jeden posiłek) obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki
Piątek.
Post od pokarmów mięsnych obowiązuje w każdy piątek.

Post ścisły (do syta spożywamy
w ciągu dnia jeden posiłek) obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki
Piątek.
Post od pokarmów mięsnych obowiązuje w każdy piątek.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb
przed sobą, jak obłudnicy czynią
w synagogach i na ulicach, aby ich
ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam
wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech
nie wie lewa twoja ręka, co czyni
prawa, aby twoja jałmużna pozostała
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie. (Mt 6, 2-4)

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb
przed sobą, jak obłudnicy czynią
w synagogach i na ulicach, aby ich
ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam
wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech
nie wie lewa twoja ręka, co czyni
prawa, aby twoja jałmużna pozostała
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie. (Mt 6, 2-4)

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb
przed sobą, jak obłudnicy czynią
w synagogach i na ulicach, aby ich
ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam
wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech
nie wie lewa twoja ręka, co czyni
prawa, aby twoja jałmużna pozostała
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie. (Mt 6, 2-4)

Droga krzyżowa
– piątek godz. ........................................
Gorzkie żale
– niedziela godz. ..................................

Droga krzyżowa
– piątek godz. ........................................
Gorzkie żale
– niedziela godz. ..................................

Droga krzyżowa
– piątek godz. ........................................
Gorzkie żale
– niedziela godz. ..................................

Rezygnacja z czegoś, aby umocnić
swoją wolę. Czynimy go z miłości
do Pana Boga.

Rezygnacja z czegoś, aby umocnić
swoją wolę. Czynimy go z miłości
do Pana Boga.

Rezygnacja z czegoś, aby umocnić
swoją wolę. Czynimy go z miłości
do Pana Boga.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na
rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę,
powiadam wam: otrzymali już swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 5-6)

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na
rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę,
powiadam wam: otrzymali już swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 5-6)

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na
rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę,
powiadam wam: otrzymali już swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 5-6)

Dobry uczynek lub bezinteresowny
dar materialny dla bliźniego.

Dobry uczynek lub bezinteresowny
dar materialny dla bliźniego.

Dobry uczynek lub bezinteresowny
dar materialny dla bliźniego.

Rozmowa i kontakt z Panem Bogiem.
Przebywanie w Jego obecności.

Rozmowa i kontakt z Panem Bogiem.
Przebywanie w Jego obecności.

Rozmowa i kontakt z Panem Bogiem.
Przebywanie w Jego obecności.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni
jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom,
że poszczą. Zaprawdę, powiadam
wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie
głowę i umyj twarz, aby nie ludziom
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu,
który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 16-18)

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni
jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom,
że poszczą. Zaprawdę, powiadam
wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie
głowę i umyj twarz, aby nie ludziom
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu,
który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 16-18)

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni
jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom,
że poszczą. Zaprawdę, powiadam
wam: już odebrali swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie
głowę i umyj twarz, aby nie ludziom
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu,
który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 16-18)
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WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA
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WIELKA SOBOTA
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WIELKA SOBOTA

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK
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Grupa I
WIELKI CZWARTEK
Zanim zaczniecie pracę, zapoznajcie się uważnie z instrukcją!
INSTRUKCJA PRACY UCZNIA
1. Przeczytajcie dokładnie materiały, które są dostępne w podręczniku.
2. Odpowiedzcie najdokładniej jak potraficie na pytania:

– W jakich wydarzeniach uczestniczył w tym dniu Pan Jezus?
– W jaki sposób Kościół wspomina to, co działo się w tym dniu z Panem Jezusem?

3. Wykonajcie w formie plakatu zaproszenie do udziału w liturgii Triduum Paschalnego. Do wykonania
zaproszenia wykorzystajcie symbolikę danego dnia i jego nastrój.
Pamiętajcie, że w zaproszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:
– organizator spotkania,
– osoby zaproszone,
– cel spotkania,
– dokładne miejsce i czas spotkania.

4. Wykorzystajcie najlepiej jak potraficie czas, który macie na wykonanie pracy – ok. 20 min.
Grupa II
WIELKI PIĄTEK
Zanim zaczniecie pracę, zapoznajcie się uważnie z instrukcją!
INSTRUKCJA PRACY UCZNIA
1. Przeczytajcie dokładnie materiały, które są dostępne w podręczniku.
2. Odpowiedzcie najdokładniej jak potraficie na pytania:

– W jakich wydarzeniach uczestniczył w tym dniu Pan Jezus?
– W jaki sposób Kościół wspomina to, co działo się w tym dniu z Panem Jezusem?

3. Wykonajcie w formie plakatu zaproszenie do udziału w liturgii Triduum Paschalnego. Do wykonania
zaproszenia wykorzystajcie symbolikę danego dnia i jego nastrój.
Pamiętajcie, że w zaproszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:
– organizator spotkania,
– osoby zaproszone,
– cel spotkania,
– dokładne miejsce i czas spotkania.

4. Wykorzystajcie najlepiej jak potraficie czas, który macie na wykonanie pracy – ok. 20 min.
Grupa III
WIELKA SOBOTA
Zanim zaczniecie pracę, zapoznajcie się uważnie z instrukcją!
INSTRUKCJA PRACY UCZNIA
1. Przeczytajcie dokładnie materiały, które są dostępne w podręczniku.
2. Odpowiedzcie najdokładniej jak potraficie na pytania:

– W jakich wydarzeniach uczestniczył w tym dniu Pan Jezus?
– W jaki sposób Kościół wspomina to, co działo się w tym dniu z Panem Jezusem?

3. Wykonajcie w formie plakatu zaproszenie do udziału w liturgii Triduum Paschalnego. Do wykonania
zaproszenia wykorzystajcie symbolikę danego dnia i jego nastrój.
Pamiętajcie, że w zaproszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:
– organizator spotkania,
– osoby zaproszone,
– cel spotkania,
– dokładne miejsce i czas spotkania.

4. Wykorzystajcie najlepiej jak potraficie czas, który macie na wykonanie pracy – ok. 20 min.
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– ciało Pana Jezusa spoczywało
w grobie

– ciało Pana Jezusa spoczywało
w grobie

– ciało Pana Jezusa spoczywało
w grobie

– w nocy, pokonując śmierć,
zmartwychwstaje

– w nocy, pokonując śmierć,
zmartwychwstaje

– w nocy, pokonując śmierć,
zmartwychwstaje

– wierni przynoszą pokarmy do
poświęcenia

– wierni przynoszą pokarmy do
poświęcenia

– wierni przynoszą pokarmy do
poświęcenia

– po zachodzie słońca kapłan
odprawia liturgię Wigilii Paschalnej (poświęca paschał,
śpiewa Alleluja, święci wodę
chrzcielną)

– po zachodzie słońca kapłan
odprawia liturgię Wigilii Paschalnej (poświęca paschał,
śpiewa Alleluja, święci wodę
chrzcielną)

– po zachodzie słońca kapłan
odprawia liturgię Wigilii Paschalnej (poświęca paschał,
śpiewa Alleluja, święci wodę
chrzcielną)

– ksiądz niesie Najświętszy Sakrament w procesji rezurekcyjnej

– ksiądz niesie Najświętszy Sakrament w procesji rezurekcyjnej

– ksiądz niesie Najświętszy Sakrament w procesji rezurekcyjnej

– spożył z apostołami Ostatnią
Wieczerzę

– spożył z apostołami Ostatnią
Wieczerzę

– spożył z apostołami Ostatnią
Wieczerzę

– modlił się w Ogrodzie Oliwnym

– modlił się w Ogrodzie Oliwnym

– modlił się w Ogrodzie Oliwnym

– został pojmany i uwięziony

– został pojmany i uwięziony

– został pojmany i uwięziony

– został skazany na śmierć krzyżową

– został skazany na śmierć krzyżową

– został skazany na śmierć krzyżową

– był biczowany

– był biczowany

– był biczowany

– niósł krzyż na Golgotę

– niósł krzyż na Golgotę

– niósł krzyż na Golgotę

– umarł na krzyżu

– umarł na krzyżu

– umarł na krzyżu

– został złożony do grobu

– został złożony do grobu

– został złożony do grobu

– ksiądz nie odprawia Mszy św.,
ale Liturgię na cześć Męki Pańskiej

– ksiądz nie odprawia Mszy św.,
ale Liturgię na cześć Męki Pańskiej

– k siądz nie odprawia Mszy św.,
ale Liturgię na cześć Męki Pańskiej

– wierni adorują krzyż

– wierni adorują krzyż

– wierni adorują krzyż

– kapłan przenosi Najświętszy
Sakrament do Bożego Grobu
i wystawia do adoracji,

– kapłan przenosi Najświętszy
Sakrament do Bożego Grobu
i wystawia do adoracji,

– kapłan przenosi Najświętszy
Sakrament do Bożego Grobu
i wystawia do adoracji,

– kapłan odprawia Mszę Wieczerzy Pańskiej

– kapłan odprawia Mszę Wieczerzy Pańskiej

– kapłan odprawia Mszę Wieczerzy Pańskiej

– wierni dziękują za dar kapłaństwa

– wierni dziękują za dar kapłaństwa

– wierni dziękują za dar kapłaństwa

– po Komunii św. kapłan przenosi Najświętszy Sakrament
do Ciemnicy

– po Komunii św. kapłan przenosi Najświętszy Sakrament
do Ciemnicy

– po Komunii św. kapłan przenosi Najświętszy Sakrament
do Ciemnicy

– p uste tabernakulum jest
otwarte, a ołtarz ogołocony

– p uste tabernakulum jest
otwarte, a ołtarz ogołocony

– p uste tabernakulum jest
otwarte, a ołtarz ogołocony
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59. UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Możemy wtedy zjeść trzy posiłki, ale tylko … do syta.

1.

2. Paschał jest poświęcony w Wielką Sobotę podczas
… światła.
3. W Wielki Czwartek Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest przeniesiony do …
4. W piątki Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwie … krzyżowej.
5. W Wielki Czwartek wieczorem uczestniczymy we
Mszy … Pańskiej.
6. Trzy wielkie dni przed Wielkanocą.
7. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania kapłan niesie Najświętszy Sakrament w procesji ... .
8. Wigilia … rozpoczyna czas Wielkanocy.
9. W Wielki Czwartek dziękujemy za dar sakramentu
….

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Możemy wtedy zjeść trzy posiłki, ale tylko … do syta.

1.

2. Paschał jest poświęcony w Wielką Sobotę podczas
… światła.
3. W Wielki Czwartek Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest przeniesiony do …
4. W piątki Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwie … krzyżowej.
5. W Wielki Czwartek wieczorem uczestniczymy we
Mszy … Pańskiej.
6. Trzy wielkie dni przed Wielkanocą.
7. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania kapłan niesie Najświętszy Sakrament w procesji ... .
8. Wigilia … rozpoczyna czas Wielkanocy.
9. W Wielki Czwartek dziękujemy za dar sakramentu
….
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1. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Możemy wtedy zjeść trzy posiłki, ale tylko … do syta.

1.

2. Paschał jest poświęcony w Wielką Sobotę podczas
… światła.
3. W Wielki Czwartek Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest przeniesiony do …
4. W piątki Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwie … krzyżowej.
5. W Wielki Czwartek wieczorem uczestniczymy we
Mszy … Pańskiej.
6. Trzy wielkie dni przed Wielkanocą.
7. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania kapłan niesie Najświętszy Sakrament w procesji ... .
8. Wigilia … rozpoczyna czas Wielkanocy.
9. W Wielki Czwartek dziękujemy za dar sakramentu
….
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8.
9.
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60. PATRONOWIE Z KAMIENIA ŚLĄSKIEGO
Św. Jacek
Urodził się przed 1200 r. w Kamieniu Śląskim. Jego wujek Iwo Odrowąż, który był biskupem w Krakowie,
uczynił go najpierw pomocnikiem w krakowskiej katedrze, następnie wysłał do Francji i Włoch na studia.
Jacek razem ze swoim kuzynem Czesławem spotkał się tam ze św. Dominikiem, który tworzył nowy zakon,
mający głosić słowo Boże. Spodobało mu się to, co robił św. Dominik. Chciał też założyć taki zakon w Polsce.
Wrócił razem z Czesławem i zamieszkał w klasztorze Świętej Trójcy w Krakowie, który oddał im Iwo Odrowąż. Zakon dominikanów bardzo szybko się rozrastał. Powstawało wiele klasztorów w całej Polsce, m.in.
w Nysie, Raciborzu, a także w Opolu. Według tradycji Jacek był znakomitym kaznodzieją. Był misjonarzem
Pomorza, Prus i Rusi. Przeszedł pieszo tysiące kilometrów, by głosić Ewangelię Jezusa. Już za życia uważano
go za świętego, ponieważ był bardzo mądry, skromny i dobry. Zmarł 15 sierpnia 1257 r. w Krakowie, gdzie
został pochowany. Zaraz po śmierci zaczęły dokonywać się cuda za przyczyną Jacka (uzdrawiał chorych,
wskrzeszał zmarłych,). Św. Jacek Odrowąż został ogłoszonym świętym przez papieża Klemensa VIII, 17
kwietnia 1594 r. Jego liturgiczne wspomnienie w Kościele obchodzimy 17 sierpnia.
W Rzymie uhonorowano św. Jacka w szczególny sposób. Jego figurę umieszczono wśród 139 posągów
świętych zwieńczających kolumnadę otaczającą plac przed Bazyliką św. Piotra. Postać św. Jacka można
rozpoznać po trzymanej w prawej ręce kustodii z Najświętszym Sakramentem i liściastej gałązce wawrzynu
w lewej. Kiedyś wierzono, że liście tej rośliny chronią przed piorunami, chorobami i czarami, a św. Jacek
uwalniał ludzi od szatana i prowadził do Chrystusa. Najczęściej artyści przedstawiają Świętego z monstrancją
i figurą Matki Bożej, jednak czasami trzyma kij i różaniec. Kij, bo przeszedł tysiące kilometrów, by głosić
Ewangelię Jezusa. A różaniec, bo kochał Matkę Bożą i pewnie podczas drogi modlił się na różańcu.
Bł. Czesław
Urodził się ok. 1175 r. w Kamieniu Śląskim. Pochodził z rodu Odrowążów. Był kuzynem św. Jacka. Też
został księdzem przy biskupie, Iwo Odrowążu. Zajmował stanowisko kustosza kolegiaty sandomierskiej.
Biskup Iwo, udając się do Rzymu, zabrał ze sobą nie tylko Jacka, ale również Czesława, który też wstąpił do
dominikanów i tak jak Jacek otrzymał habit z rąk samego św. Dominika.
Po powrocie do Krakowa wspólnie z braćmi zamieszkał w klasztorze Świętej Trójcy. W roku 1225 biskup
Pragi zaprosił Czesława z kilkoma ojcami, aby założył klasztor dominikanów w Czechach.
Po powrocie do Polski założył klasztor dominikanów we Wrocławiu. Był jego przeorem, a nawet prowincjałem. Zmarł 15 lipca 1242 r. Przedstawiany jest z kulą ognistą lub ze słupem ognia nad głową, który
według tradycji ukazał się podczas oblężenia Wrocławia przez Tatarów. Niecodzienne zjawisko spowodowało ich odwrót. W trakcie oblężenia miasta Czesław gorąco zachęcał wszystkich do obrony. Bł. Czesław
jest patronem Wrocławia.
Bł. Bronisława
Urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim, w rodzinie Odrowążów. Była kuzynką św. Jacka i bł. Czesława. W wieku 16–17 lat wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Krakowie i wkrótce została jego przełożoną.
W czasie zarazy w 1224 r. z wielkim zaangażowaniem służyła chorym, rozdawała leki i ubrania, karmiła
głodnych. W czasie najazdu tatarskiego w 1241 r. siostry ukryły się wśród zalesionych skał, które dotąd noszą
nazwę Skał Panieńskich. Klasztor został splądrowany i spalony, ale Bronisława z siostrami wytrwale niosła
pomoc ofiarom wojny. Miała szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Aby przypodobać się Chrystusowi,
podejmowała różne pokuty i umartwienia. W najtrudniejszych chwilach udawała się na Sikornik – podkrakowskie wzgórze, gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. Tam również miała widzenie Chrystusa,
który obiecał jej: „Bronisławo, krzyż Mój jest twoim, lecz i chwała Moja twoją będzie”. Ciągle utrzymywała
kontakt ze św. Jackiem i biskupem Iwo. Od św. Jacka nauczyła się modlitwy różańcowej, którą wprowadziła do swojego zakonu. 15 sierpnia 1257 r., gdy zmarł św. Jacek, Bronisława miała wizję jego tryumfalnego
wprowadzenia przez Matkę Bożą do nieba. Zmarła 29 sierpnia 1259 r. na Sikorniku, gdzie wkrótce po śmierci
rozwinął się jej kult.
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