KATECHEZA W PRZEDSZKOLU
03.04.2020 ___ NIEDZIELA PALMOWA
SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!
Najbliższa niedziela będzie niezwykła i bardzo radosna . Dlaczego ??? zaraz Wam opowiem. Pamiętacie Jak
obiecany przez Boga Zbawiciel urodził się ( jakie to były święta ?) Potem Jezus rósł , uczył się, pomagał w
pracach domowych swojej rodziny – podobnie jak Wy. Potem urósł tak że stał się dorosły . Wtedy wyszedł
do ludzi i zaczął nauczać – mówiliśmy o tym tydzień temu. Wędrował po różnych miejscowościach i
nauczał. Ale Jezus nie tylko nauczał wprost i w wielu przypowieściach. On bardzo pomagał ludziom –
pocieszał zmartwionych , uzdrawiał chorych , nakarmił głodnych , a nawet parę razy powracał do życia tych
którzy umarli. Jezus za swoją działalność nie brał pieniędzy, nie miał swojego domu , na krótko zatrzymywał
się tam gdzie udzielano Mu gościny .W szkole będziecie się uczyć o przypowieściach i cudach Pana Jezusa.
Coraz więcej ludzi chodziło za Jezusem .Mówimy – tłumy ludzi. Słuchało Go i zmieniało swoje życie.
Wiadomości o Dobrym Nauczycielu rozchodziły się po całym państwie i dalej. Tak minęły trzy lata (
pokażcie trzy paluszki) Aż Jezus w swojej wędrówce dotarł do największego i najważniejszego miast w kraju
czyli do stolicy która nazywała się Jerozolima. (a jak nazywa się stolica naszego kraju, czyli Polski?)Miasto
Jerozolima istnieje do dziś. . W tym czasie były święta religijne, na obchodzenie których przyjechało do
miasta bardzo dużo ludzi. Mieszkańcy Jerozolimy jak dowiedzieli się że Jezus zbliża się do stolicy, bardzo się
ucieszyli. Wielu słyszało o Jezusie i wielu też spotykało się z Nim . Dlatego tłumnie wyszli przed bramę
miasta aby Go powitać . Co to była za radość !!!!( pamiętacie piosenkę ,,Pan radością mą „- spróbujcie
zaśpiewać).Pana Jezusa posadzono na osiołku by mógł godnie wjechać do stolicy ( wtedy nie było
samochodów ). Łamano zielone gałązki palm i machano nimi radośnie śpiewając. Ludzie przed drogą Jezusa
kładli zdjęte z siebie szale i płaszcze, ścieląc je jak dywany. Pan Jezus uroczyście wjechał do Jerozolimy
wśród gwaru radości, śpiewu, wiwatów, w atmosferze( odczuciu ) miłości, wiary nadziei .
Dlatego my w tą niedzielę będziemy wspominać to wydarzenie. Dlatego najbliższa niedziela nazywa się –
Niedziela Palmowa. Też przyniesiemy ,,palemki ‘’ i pomachamy nimi śpiewając ,,Hosanna, Hosanna,
Hosanna ‘’ ( czyli chwała). Ta niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień w czasie którego będzie wiele wydarzeń,
ale niestety już nie tak wesołych . Ale o tym trochę opowiem Wam na następny raz , dokładnie to będziecie
się uczyć w szkole.
NASZA RYMOWANKA : Wszyscy palmy w rękach mamy, Króla Świata powitamy.
PIOSENKA: Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna - śpiewajmy Panu bo wielka Jego Moc i Chwaała,
O z niewoli zła swój lud ocala!
Szanowni Rodzice -bardzo proszę na You Tub wpisać –Kantyk Mojżesza, lub,, śpiewajcie Panu bo wielka( to
jest to samo. Jest wiele wersji . Proszę wybrać tą która się podoba. Ja polecam- KrzysieX87 bardzo
rytmiczna i wyraźna- śpiewamy refren a resztę słuchamy. Polecam filmiki o palmach w Lipnicy .Proszę
dzieciom wytłumaczyć różnicę między palmami z Jerozolimy a naszymi palmami.
SZCZĘŚĆ BOŻE!!!! pani Maria Kozłowska

