KATECHEZA W PRZEDSZKOLU - XI.
3.06. – 5.06..020 – KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY – MURY I LUDZIE
SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!! –
STOLICO MĄDROŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI !!!
Pewnie pamiętacie jak kiedyś, jeszcze w sali opowiadałam wam o Piśmie Świętym. Wtedy wielu z was
przyniosło na zajęcia swoje Pismo Święte z domu. Pamiętacie, oglądaliśmy różne wydania i czytaliśmy małe
fragmenty. Książki te różniły się obrazkami, wielkością, grubością, ale wszystkie opowiadały o tym samym.
Z Pisma Świętego dowiadujemy się także o Kościele. Jak Pan Jezus żył na ziemi to ludzie którzy przyjęli
chrzest św. i wierzyli że Jezus jest Zbawicielem stanowili Kościół. Pan Jezus przed swoim
wniebowstąpieniem zawołał do siebie apostoła Piotra , i trzy razy zapytał go,, Piotrze czy ty mnie miłujesz’’
a Piotr za każdym razem odpowiadał ,,tak Panie’’ a Pan Jezus za każdym razem odpowiadał ,,paś owce
moje’’ W ten sposób Pan Jezus, który za chwilę wstąpi do Nieba, ustanowił apostoła Piotra, swoim
zastępcą. Zastępcą na ziemi . Nie mylcie z ,,następcą’’ bo Piotr nie jest następnym Jezusem, lecz zastępuje
Jezusa na ziemi w nauczaniu i kierowaniu ludźmi ochrzczonymi i wierzącymi w Boga. Do apostoła Piotra
którego nazywamy św. Piotrem, Pan Jezus powiedział ,,paś owce moje’’ a do pozostałych apostołów
powiedział,, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody’’. Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, św.
Piotr został głową kościoła czyli najważniejszym kapłanem, pierwszym papieżem. Po zesłaniu Ducha św.
apostołowie wyruszyli w różne podróże by nauczać o Zbawicielu ( będziecie się o tym uczyć w szkole). Z
biegiem czasu ludzi wierzących było coraz więcej i spotykali się w różnych w miejscach albo domach na
modlitwie. Jednak po pewnym czasie pojawił się problem z odpowiednio dużym pomieszczeniem. Ludzie
zaczęli więc budować domy przeznaczone tylko do modlitwy i oddawania czci Bogu, Na te domy- budowle
mówimy - Dom Boży, świątynia, kościół. Zawsze musimy jednak pamiętać że Kościół to przede wszystkim
ludzie wierzący, a nie mury, malowidła, rzeźby, ławki, lampy. To jest ważne ale tylko dlatego że my tam
przychodzimy z wiarą w sercach, i pragniemy w tym miejscu oddać cześć Bogu, spotkać się z Nim a On z
nami - w ciszy. Gdyby nagle zniknęły wszystkie budowle kościoła to, Kościół przestaje istnieć ??? Nie, bo
Kościół to my, każdy z nas, Kościół to nasza wiara, nasze kochające Boga serca. Bez nas , nawet gdyby stały
najpiękniejsze budowle to Kościoła nie ma. Wyobraźcie sobie że każdy z nas jest cegiełką. Z pojedynczych
cegiełek budowane są mury domu. Domu dla Boga- Kościoła. Każda cegiełka ma imię, a więc my jesteśmy
częścią Kościoła. Te budowle z cegieł wznosimy dlatego byśmy mieli specjalne, święte miejsce na spotkanie
z Bogiem. Ofiarujemy je Panu Bogu, dlatego staramy się by były jak najpiękniejsze. A gdy jesteśmy w
kościele, to także staramy się jak najpiękniej zachowywać. Na świecie jest bardzo dużo pięknych kościołów.
Wiele jest bardzo starych, zabytkowych, cennych. A czy znasz swój parafialny kościół?
ZADANIE: Proszę idź z rodzicami lub z kimś dorosłym do swojego parafialnego kościoła,( ale nie w czasie
Mszy św. ) i dokładnie go obejrzyj. Potem przyklęknij i pomódl się – tak jak umiesz, może być swoimi
słowami, albo wypowiedz ,,Jezu ufam Tobie’’.
Bardzo proszę rodziców o wpisanie na YouTbe tytułu piosenki ,,Ziarenko do ziarenka’’ Najładniejsza wersja
tej piosenki – śpiewana przez biskupa Antoniego Długosza. Proszę by dziecko nauczyło się refrenu.
SZCZĘŚĆ BOŻE!!! – pani Maria Kozłowska

