KATECHEZA W PRZEDSZKOLU
13. – 15. 05. 2020 – OBJAWIENIA MARYJNE SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!! –
STOLICO MĄDROŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI !!!
Ach jak pięknie na dworze ! Mamy maj a to miesiąc poświęcony Maryi - Matce Bożej. Do tej pory
opowiadałam wam jak my ludzie, kochamy Matkę Bożą. Jak Ją prosimy i błagamy o pomoc. Dzisiaj
opowiem wam jak Maryja kocha nas – ludzi. Jak nas prosi, poucza, przestrzega, pomaga i ratuje.
Maryja ogarnia swą miłością wszystkich ludzi na świece ,,jest taka Matka co swą miłością ogarnia ludzi na
ziemi całej. Ma różne dzieci: czarne i białe, biedne i bogate, duże i małe. Zawierza Jej swe troski profesor
włoski i mały berbeć z murzyńskiej wioski.” Od samego początku, jak tylko Pan Jezus ustanowił Maryję
Matką wszystkich ludzi – Ona zawsze wysłuchiwała naszych próśb, i modlitw. Od wieków, czyli od bardzo,
bardzo dawna byli ludzie, którym Matka Boża się ukazywała, rozmawiała z nimi, ostrzegała, prosiła. Takie
ukazanie nazywamy objawieniem. Pamiętacie jak Pan Jezus ukazywał się siostrze Faustynie ?
Maryja ukazywała się różnym ludziom- na całym świecie, nawet tym co w Boga nie wierzyli . Wspomnę
wam tylko, że ukazywała się nawet wrogom Polski i ich odsunęła od zamiarów zniszczenia naszego kraju .
Tak ukazała się Szwedom, gdy chcieli zdobyć klasztor w Częstochowie –a w klasztorze tym, był i jest do dziś,
cudowny wizerunek Maryi Królowej Polski. Ukazała się także żołnierzom napadającej na nas Armii
Czerwonej – żołnierze rosyjscy. Będziecie się o tym uczyć w szkole.
W swoich objawieniach Maryja nie ominęła także dzieci . Objawiła się dzieciom w Portugalii w
miejscowości Fatima- Łucja, Hiacynta i Franciszek, we Francji w miejscowości Lourdes – Bernadeta, oraz
we francuskich górach Alpejskich – La Salette – Melania i Maksym. W Polsce także ukazywała się dzieciom
w miejscowości Gietrzwałd - Justyna i Barbara. Było jeszcze kilka innych objawień, ale te są najbardziej
znane. W każdym z tych objawień Matka Boża nawoływała do modlitwy , do zmiany w postępowaniu
ludzi, ostrzegała przed złymi skutkami życia tak, jakby Boga nie było. A przecież z pewnością pamiętacie –
Pan Bóg zawsze nas widzi, słyszy i bardzo kocha-ZAWSZE !
Dzisiaj bardzo proszę Waszych rodziców by umożliwili Wam obejrzenie Filmu o Objawieniach Fatimskich.
Na kanale You-Tub ( komputer, telefon) 1. DZIECI Z FATIMY –( 6,7 minut.)- 2. Promyczki Dobra- Pani
Fatimska – teledysk (4,3minut )- 3. Opowieść o Fatimie. Fragmenty filmu animowanego(16,50 minut).
ZADANIE: obejrzyj w podręczniku ilustracje str.92 i str.93.i trochę pomyśl przypominając sobie o czym opowiadałam.
Na bocznych marginesach str. 93 narysuj główki kwiatów. Ma być ich co najmniej 7 – bo tyle jest dni tygodnia a każdy
kwiatek to symbol modlitwy. Możesz także narysować ile chcesz, albo ile się zmieści. Jeżeli to dla ciebie za trudne
to proszę narysuj dowolne ozdobne szlaczki- dobrze by było gdyby były kolorowe.
Jeżeli nie masz podręcznika w domu to proszę: narysuj na karcie z bloku wielką literę M ( może być z pomocą kogoś)
a na jej liniach narysuj lub doklej wycięte kolorowe kwiatki.
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! - pani Maria Kozłowska.

