
36. Temat: Święconka na początek śniadania wielkanocnego.
Obejrzyj fotografie, a następnie odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod nimi.

- Co oznaczają gesty kapłana przedstawione na zdjęciach? /udziela błogosławieństwa/

- Jaki znak czynią rodzice błogosławiąc swoje dzieci?

- W jakich sytuacjach zostaje udzielane ludziom Boże błogosławieństwo?

- Dlaczego błogosławimy innych?

Przeczytajcie tekst z podręcznika ze stron od 185 do 187.

Odpowiedzcie słownie na pytania:

- Czym jest błogosławieństwo?

- Czyjego imienia wzywa Kościół, udzielając błogosławieństwa?

- Jaki znak najczęściej czyni osoba udzielająca błogosławieństwa?



Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga, powierzeniem się Jego opiece i modlitwą

o Jego dary. Człowiek potrzebuje Bożego błogosławie ń stwa, zwłaszcza w ważnych etapach

swojego życia. Potrzebujemy Bożej opieki w chorobie, trudnych sytuacjach życiowych, w chwili

śmierci. Bóg, obdarzając nas swoim błogosławie ń stwem, udziela swojego miłosierdzia oraz

umacnia do jak najlepszego wypełniania zadań w codziennym życiu.

Oprócz błogosławieństwa osób, spotykamy błogosławieństwo miejsc oraz różnych

przedmiotów.

- Jakie miejsca można błogosławić? /cmentarz, dom zakonny, szkołę itp./

- Jakie przedmioty są błogosławione w kościele? / chleb, kreda, kadzidło, krzyże, różańce, pokarmy,

świece, palmy itp./

W każdej chrześcijańskiej rodzinie, w Wielką Sobotę, przygotowuje się pokarmy do

poświęcenia.

- Jakie pokarmy wkłada się do koszyczka w Waszych rodzinach?

Wielka Sobota to dzie ń pełnego nadziei oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Tego dnia przychodzimy do świątyni, aby poświęcić pokarmy oraz trwać przy Jezusie

spoczywającym w grobie.

Powinnością chrześcijanina jest niesienie pomocy potrzebującym. Jakie znasz akcje

charytatywne organizowane podczas świąt Wielkanocnych?

NOTATKA:

Zapisz także:

„Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary.

(...) Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa i czyniąc

zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa” (KKK 1671)

Święconka składa się z:

JAJKO - symbol zwycięstwa życia nad śmiercią,

CHLEB - symbol Chrystusa, „chleba żywego, który zstąpił z nieba”,

SÓL - symbol nieśmiertelności, ochrona przed zepsuciem,

WĘDLINA - symbol dostatku, bogactwa i dobrobytu,

CHRZAN - symbol zwycięstwa nad goryczą męki Chrystusa,

CIASTO - symbol umiejętności i doskonałości



PRACA DOMOWA:

Jakie znasz akcje charytatywne organizowane podczas świąt Wielkanocnych?

Odpowiedź piszemy pełnym zdaniem i przesyłamy na znany Wam adres e - mail (w formie

fotografii, skanu bądź też wiadomości tekstowej). Powodzenia!


