KATECHEZA W PRZEDSZKOLU
- 10. 04. 2020 -- BĘDZIEMY ŚWIĘTOWAĆ WIELKANOC
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Na pewno pamiętacie ile radości było w ostatnią niedzielę – Niedzielę Palmową. Ale co było dalej ? zaraz
Wam opowiem. Mimo że tłum ludzi bardzo się cieszył z przyjazdu Jezusa ale nie wszyscy. Byli ludzie,
którzy bardzo się wystraszyli Jezusa. Za Jezusem z radością chodziły tłumy osób, chcących Go słuchać i
rozmawiać z nim. Ci którym się to nie podobało, to byli ludzie mający władzę, wpływy, znaczenie, uważani
za mających wiedzę i mądrość i bogactwo. Wystraszyli się tego że lud którym rządzili obali ich , zabierze im
wszystko i odda Jezusowi . Nie chcieli tego utracić. Nauk Jezusa nie słuchali, i nie uważali Go za ani za
wysłannika Boga ani za Syna Bożego zapowiadanego od czasów Adama i Ewy. Nie bo nie ! mimo
tłumaczeń i wyjaśnień, i cudów Pana Jezusa. Postanowili zatem pozbyć się Nauczyciela. Na mieście
rozpuszczali plotki jakim fałszerzem, kłamcą ,czarodziejem i oszustem jest Pan Jezus . Wielu ludzi w to nie
uwierzyło, ale wielu zwątpiło, a także wielu uwierzyło . Pa Jezus został aresztowany, fałszywie oskarżony, i
skazany na śmierć .
Wspominałam Wam że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Zaraz Wam wyjaśnię. W niedzielę
Pan Jezus przyjechał do stolicy.
W poniedziałek, wtorek, środę Pan Jezus głosił nauki ( dlatego mamy trzy dni rekolekcji).
W czwartek Pan Jezus zaprosił swoich uczniów na kolację i tam ustanowił sakrament Eucharystii i
sakrament Kapłaństwa (–dokładnie będziecie się uczyć o tym w szkole ).
W piątek o świcie Pan Jezus został aresztowany, fałszywie osądzony i okrutnie skazany . W piątek
wykonano wyrok i Pan Jezus z miłości do nas oddał życie . W piątek pochowano Pana Jezusa do grobu.
W sobotę Pan Jezus leżał w grobie . Wszyscy byli bardzo , bardzo smutni. Wielu myślało że to koniec
świata. Przy grobie stali żołnierze na straży, Bo Ci którzy doprowadzili do śmierci Pana Jezusa bardzo się bali
że uczniowie wykradną Go.
W niedzielę – w nocy nagle ziemia zadrżała , błyskawice przecinały niebo, kamień odpadł - i i i i z grobu
wyszedł żywy, prawdziwy Pan Jezus . Na rękach, nogach i ciele miał ślady po swojej Męce. Ale żył ! spotkał
się z kobietami , uczniami i innymi ludźmi. To dlatego wołamy Alleluja Jezus Żyje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alleluja Jezus Zmartwychwstał !!!!!!!!
Dlatego każdego roku radośnie obchodzimy pamiątkę tego cudu ! i to są święta Wielkanocne.
W naszym kraju jest wiele tradycji przy obchodzeniu świąt wielkanocnych –np. pisanki, święcenie
pokarmów, dzielenie się jajkiem, śmigus –dyngus, no i zając. Ale może o tym opowiedzą Wam rodzice.
PIOSENKA: na You-Yub ,, Bóg nie umarł Jezus żyje ‘’
RYMOWANKA: ,, Oddajemy chwałę Bogu, bo Pan Jezus Powstał z grobu’’
ZADANIE: Dowolny rysunek na temat świąt ( schowaj swoje prace do teczki- jak minie zaraza to wspólnie
będziemy oglądać. Mój stempelek z uśmiechem, już nie może się doczekać kiedy położy się na Waszych
pracach).
BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT !!!!!!! ALLELUJA JEZUS ŻYJE!!!!!
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!! – pani Maria

