Prace należy zrobić do dnia 22.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do szkoły.
Temat: Miłosierdzie Boże
1. Zapoznaj się z bohaterką naszego spotkania
https://www.youtube.com/watch?v=KOG4TniPvF0
2. Dowiedź się jak wygląda obraz Miłosiernego Jezusa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/218487-jezus-mi%C5%82osierny
3. O co chodzi w kulcie Miłosierdzia Bożego:
https://www.youtube.com/watch?v=Lp63QHRz3k0
4. Wysłuchaj świadectwa osoby , która doświadczyła Miłosierdzia Bożego
https://www.youtube.com/watch?v=JX98JMEOtss
5. Chwila relaksu https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/piosenka-ktora-pomaga-odkrycmilosierdzie-boga-muzyka,405155

Prace należy zrobić w zeszycie do dnia 24.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do szkoły.
Temat: Wiara chrześcijańska i jej cechy
1. Pomódl się za rozwój swojej wiary – Akt Wiary
2. Przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania:
- Jakie umiejętności postanowiła zdobyć Iza podczas ferii?
- Dlaczego Iza obawiała się pierwszego zjazdu?
- W jaki sposób przełamała swój lęk?
3. Odpowiedź zapisz w zeszycie
Iza pojechała na ferie razem ze swoimi rodzicami w góry na narty. Miała uczyć się
jeździć. Tato zapisał ją na specjalne lekcje i po raz pierwszy wraz z grupką innych
osób stanęła na nartach naprzeciwko stoku. Po kilku próbach „na sucho” prowadzący
zajęcia zdecydował, że pora zacząć zjeżdżać z niewysokiej górki. Wszyscy ustawili
się w kolejce i zjeżdżali jeden po drugim. Kiedy przyszła kolej na Izę, poczuła, że
nie jest w stanie oderwać nóg od podłoża i odbić się mocno kijkami. Niska góra
wydała jej się nagle strasznie stroma i wysoka. Była pewna, że przewróci się po
pierwszym metrze.
– Nie ma się czego bać – uspokajał trener. – Nic ci się nie stanie, nawet jeśli się
przewrócisz. Poza tym przećwiczyłaś odpowiednią postawę wiele razy. Wszyscy inni
już zjechali.
Iza pokręciła głową zawstydzona. Czuła, że po prostu nie może tego zrobić. Odpięła
buty i zmartwiona wróciła do rodziców, którzy szusowali na większym stoku obok.
– Czy wydarzyło się coś złego? – spytał zmartwiony ojciec, widząc smutną córkę.
– Nie mogę zjechać! – rozpłakała się Iza. – Nie potrafię uwierzyć, że nic mi się nie
stanie.
– Nie martw się. Kiedyś też miałem podobny problem, ale wtedy pomógł mi mój
brat. Pójdę z tobą i pojeździmy razem. Poczujesz się bezpieczniej, mając kogoś
bliskiego tuż obok.
Iza otarła łzy i ponownie przypięła narty. Ojciec chwycił ją mocno za rękę i
podjechali do niewielkiego stoku.
– Spróbuj – powiedział łagodnie. – Będę tuż za tobą. Gdyby cokolwiek się działo,
zaraz cię przytrzymam.
Iza przypomniała sobie, jak tato uczył ją pływać i jeździć na rowerze. I jak podrzucał
ją wysoko do góry, kiedy była malutka, a potem z powrotem łapał w pewne ramiona.
Tak, ojciec był kimś, komu z pewnością mogła zaufać. Wiedziała, że jeśli on uważa,
że zjazd jest bezpieczny, i w dodatku będzie przy niej, na pewno nic złego jej się nie
stanie. Uśmiechnęła się, pewnie odepchnęła i zjechała w dół. Wiara i ufność niosły ją
jak na skrzydłach. Nawet nie zauważyła, gdy znalazła się bezpieczna i roześmiana na
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dole.
Informacja dodatkowa: Iza przełamała w sobie strach dlatego, że bardzo ufała
swojemu tacie. Wiedziała, że on ją bardzo kocha i kiedy jest obok niej nic jej nie
grozi. Bardzo podobnie jest też w naszym życiu, z naszą wiarą. Choć wzrastamy w
niej od najmłodszych lat, na naszej drodze wiary pojawiają się różne trudności,
zwątpienia, wątpliwości. Jednak nawet mimo naszych trudności, mimo tego że
czasami brak nam wierności na drodze wiary Pan Bóg nas kocha i jest zawsze z
nami. Dlatego powinniśmy mu zawsze bezgranicznie ufać i pozwolić by to On
prowadził nas przez życie.
Przeczytaj definicję wiary chrześcijańskiej, która znajduje się w Katechizmie
Kościoła Katolickiego: „Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka
do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielony jest ona dobrowolnym
uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił” (KKK 150).
Informacja dodatkowa: Wiara polega na miłości i zaufaniu do Pana Boga, który nas
stworzył, abyśmy byli szczęśliwi na wieki. Wiara jest też przekonaniem, że to
wszystko, co Pan Bóg objawił o sobie jest prawdą. Oprócz tego wiara ma też wymiar
świadectwa, gdyż człowiek, który odkrył, że Bóg najwięcej pomaga ludziom w
drodze do szczęścia – i Jest Szczęściem – chce innych wprowadzić na drogę wiary i
zaufania względem Boga; chce dzielić się radością. Wiara nie tylko nas łączy z
Bogiem, ale i z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy wierzą.
Na podstawie tekstu „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie
uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16,16 zastanów się : Dlaczego wiara w życiu
człowieka jest tak ważna?
Wiara jest konieczna do zbawienia, ale trzeba też doskonale wiedzieć, w co jako
chrześcijanie wierzymy. Aby uświadomić sobie jakie prawdy wiary wyznajemy jako
chrześcijanie wypisz w zeszycie i zapamiętaj główne prawdy wiary:
Zadanie dodatkowe jeśli je zrobisz otrzymasz bonus

Do jego wykonania potrzebujesz następujących informacji:
CECHY WIARY
Wiara jest łaską, czyli darem Pana Boga. Tego daru udziela On wszystkim, którzy o niego proszą.
Wiara jest świadomą i dobrowolną odpowiedzią człowieka. Aby człowiek stał się osobą
wierzącą, musi świadomie i bez żadnego przymusu odpowiedzieć na wezwanie pana Boga, musi
przyjąć Boży dar wiary.
Wiara jest pewna. Chrześcijanin ma gwarancję, że wszystko, w co wierzy, jest prawdą. Jego wiara
opiera się bowiem na słowie samego Boga.
Wiara jest miłością i zaufaniem do Pana Boga. Wiara polega przede wszystkim na osobistym
związku z Panem Bogiem w modlitwie i przez udział w liturgii. Miłość do Pana Boga musi
prowadzić do zaufania, powierzenia Mu całego swojego życia.
Wiara jest rozumna. Wiara chrześcijańska posiada także liczne argumenty rozumowe
(historyczne, naukowe) na to, że jest prawdziwa. Nie wszystkie prawdy wiary można zrozumieć,
ale nie ma żadnej sprzeczności między wiarą i rozumem. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest
pogłębianie wiedzy religijnej i wiara w te prawdy, których nie można zrozumieć, ale które objawił
Pan Bóg.
Wiara jest konieczna do zbawienia. Dla chrześcijan wiara w jedynego Boga w trzech Osobach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest konieczna do osiągnięcia zbawienia.
Wiara jest początkiem życia wiecznego. Wiara pozwala już na ziemi doświadczyć radości kontaktu
z Panem Bogiem i mieć nadzieję na oglądanie go „twarzą w twarz” w życiu wiecznym.

Zadanie .

Korzystając z informacji dodatkowych, wybierz trzy cechy wiary i wyjaśnij
swoimi słowami ich znaczenie. Odpowiedź prześlij na adres e- mail.

