
KLASA III

14.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Godne przyjęcia Komunii Świętej (45).

1.  Przypomnij  sobie  poprzednią  katechezę,  mówiliśmy  wtedy  o
gestach,  które  wykonujemy  podczas  przekazywania  sobie  znaku
pokoju na Mszy świętej. (44).
- Jakie to gesty?
- Co one wyrażają?
- Kiedy poza Mszą św. powinniśmy ich używać?

2. Dzisiaj powiemy sobie o godnym przystępowaniu do Komunii
świętej. Musimy wiedzieć na początku, że podczas każdej Mszy św.
Pan Jezus zaprasza nas i  sam przygotowuje nam Ucztę.  Czasami
człowiek nie przychodzi na nią, a czasami przychodzi, tylko nie jest
przygotowany odpowiednio tzn. ma nieczyste serce.  Osoba,  która
chce godnie przyjąć Jezusa, szczególnie dzieci przygotowujące się
do Pierwszej Komunii Świętej powinny:

-  być  w  stanie  łaski  uświęcającej tzn.  być  bez  grzechu
śmiertelnego i wcześniej przystąpić do spowiedzi świętej,
-  zachowywać  post  eucharystyczny tzn.  jedną  godzinę  przed
przyjęciem Komunii Świętej nie spożywać pokarmów (można tylko
czystą wodę lub lekarstwa jeśli ktoś ma przepisane przez lekarza)
- zachować skupienie,
- modlić się,
-dziękować, że Pan Jezus przyjdzie w Komunii Świętej  

3.  Jak  dasz  radę  spróbuj  wykonać  w związku z  naszą  katechezą
ćwiczenia zamieszczone w katechizmie.

4.  Utrwalaj  sobie  systematycznie  FORMUŁĘ  SPOWIEDZI
ŚWIĘTEJ.

5. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.



19.05.2020 wtorek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia (46).

1.  Przypomnij  sobie  poprzednią  katechezę,  mówiliśmy  wtedy  o
godnym przyjęciu Komunii świętej.

- Co to znaczy GODNIE przyjąć Pana Jezusa?

2.  Dzisiaj  dowiemy  się:  Czym  jest  Błogosławieństwo?  W  jaki
sposób Pan Jezus udzielał błogosławieństwa swoim apostołom? …

Czy wiecie, że błogosławić kogoś, to, dobrze o kimś mówić, życzyć
mu  szczęścia,  pomyślności,  być  mu  przychylnym.  Pan  Jezus
błogosławił ludzi oraz rzeczy. Cieszył się,  kiedy przynoszono mu
dzieci on je brał na ręce i błogosławił. Jest to opisane w Ewangelii
św. Marka w rozdziale 8.

3.  Jak  dasz  radę  spróbuj  wykonać w związku  z  naszą  katechezą
ćwiczenia zamieszczone w katechizmie na str. 165.

4.  Wczoraj świętowaliśmy setne urodziny świętego Jana Pawła II.
Pomódl się dzisiaj do tego Wielkiego Papieża o Błogosławieństwo
dla Ciebie, Twojej rodziny i naszej ojczyzny.

21.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Dar Błogosławieństwa (47).

1.  Przypomnij  sobie  poprzednią  katechezę,  mówiliśmy  wtedy  o
Błogosławieństwie.

- Co to znaczy Błogosławić kogoś?

2. Dzisiaj rozszerzymy swoją wiedzę o błogosławieństwie. Podczas
Mszy św. ten moment, kiedy Jezus przez kapłana błogosławi nam
jest na zakończenie eucharystii. Wtedy wszyscy obecni na Mszy św.
dialogują z kapłanem. Twoim zadaniem będzie nauczyć się swojej
odpowiedzi.

KS. - Pan z Wami
JA – i z duchem Twoim
KS. - Niech was Błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i  Syn i
Duch Święty
JA - Amen

3. Jak dasz radę uzupełnij ćwiczenia z dzisiejszej katechezy (s, 166-
168).

4. Poproś swoich rodziców o Błogosławieństwo. Pomódl się dzisiaj
w  intencji  swojej  mamy,  która  za  kilka  dni  będzie  miała  swoje
święto.



26.05.2020 wtorek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Posłani przez Pana (48).

1.  Przypomnij  sobie  poprzednią  katechezę,  mówiliśmy  wtedy  o
Błogosławieństwie mszalnym.

- Jakie słowa wypowiadamy kiedy kończy się Msza św. i czynimy
znak krzyża?

2. Dzisiaj uświadomimy sobie, że każdy powinien być umocniony
eucharystią  i  końcowym  błogosławieństwem.  Jeżeli  godnie  ją
przeżywa,  daje  mu  potrzebną  siłę  na  co  dzień,  aby  dobrze  żyć.
Wychodząc z kościoła po Mszy św. mamy być wzorem dla innych.
Czyli mamy dawać świadectwo w miłości do Pana Boga i bliźniego.
Niekiedy  przez  to  jesteśmy  wyśmiewani,  ale  warto  świadczyć  o
Jezusie nie wstydząc się go. Czeka nas za to nagroda.

3. Jak dasz radę uzupełnij ćwiczenia z dzisiejszej katechezy (s.170).

4. Utrwalaj FORMULĘ Spowiedzi świętej.

5. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak
zwane Zielone Świątki. Zapytaj rodziców, dlaczego ta uroczystość
jest tak ważna.

6. Nie zapominaj o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

28.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa III
TEMAT: Świadczymy o Jezusie zmartwychwstałym (49).

1. Przypomnij sobie poprzednią katechezę (48), mówiliśmy wtedy o
Błogosławieństwie  mszalnym.  Otrzymane  przez  kapłana  znakiem
krzyża  ma  nas  umacniać  do  dawania  świadectwa.  Wychodząc  z
kościoła po Mszy św. mamy być wzorem dla innych.

- Jakie słowa wypowiadamy kiedy kończy się Msza św. i czynimy
znak krzyża?

2. Dzisiaj uświadomimy sobie to, aby być dobrym uczniem Pana
Jezusa  trzeba  o  Nim  mówić  ludziom.  Mówić  o  tym,  co  czynił.
Wydarzeniem  z  życia  Jezusa,  o  którym  trzeba  nam  mówić
nieustannie jest Jego zmartwychwstanie. Pięknym świadectwem o
Jezusie jest także zachowywanie Jego nauki, czyli  wypełnianie w
życiu przykazań. Świadczyć o Bogu tzn. o Nim mówić i czynić to,
co nam nakazał.

-  Napisz  w  jaki  sposób  w  codziennym  życiu  możesz  dawać
świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie?

3. Jak poradzisz sobie to uzupełnij również pozostałe zadania.

4. Utrwalaj FORMULĘ Spowiedzi świętej.
5. Nie zapominaj o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.



UWAGA RODZICÓW

Drodzy  Rodzice!  Ze  względu  na  decyzje  Premiera  Rządu
Rzeczpospolitej  co  do liczby  osób uczestniczących  w niedzielnej
liturgii.  Decyzją  Księdza  Proboszcza  wyznaczono  tylko  jeden
termin  Komunii  św.  to  dzień  28  czerwca  g.  11.00.  W  kościele
zmieszczą się wszystkie klasy trzecie naszej parafii oraz ich rodziny.


