Dzień dobry Rodzice i dzieci!
ŚRODA 20.05.2020
Temat: Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu
Cele katechetyczne:
– poznanie prawdy, że naukę o Bogu należy głosić wszystkim ludziom,
– zrozumienie zadań misjonarzy oraz chęć pomocy misjonarzom.
1. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami spotkać. Ostatnio rozmawialiśmy
o 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, który nie przestaje z nieba
wstawiać się za nami. Na początku pomódlmy się za jego wstawiennictwem
Zdrowaś Maryjo, bo Ojciec św. bardzo kochał Maryję.
2. Jan Paweł II odwiedził dużo krajów i różnych miejsc na świecie, by głosić
innym prawdę o miłości Boga do ludzi. Sam podkreślał: Od samego początku
mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej
trosce misyjnej, i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które nie znają Chrystusa,
przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działalność.

3. Dzisiaj porozmawiamy o ludziach, którzy z miłości do Boga pojechali w różne
strony świata, aby innym ludziom mówić nim. Tych ludzi nazywamy
misjonarzami i misjonarkami.
Są na świecie kraje, gdzie żyją ludzie, którzy nie słyszeli o Bogu. Dlatego księża,
siostry zakonne, ale także lekarze czy pielęgniarki, jadą do Afryki, Ameryki
Południowej, Azji, aby im opowiadać o wspaniałym kochającym Jezusie i Jego
Matce.

4. Nauczymy się rymowanki:

Misjonarze głoszą ludziom Ewangelię, czyli naukę o miłości Boga do ludzi.
Misjonarz to często nie jest ten, który dokonuje wielkich dzieł, ale który potrafi być
z tymi, których dał mu Bóg. Ta zwykła, codzienna obecność może zmienić wszystko.
5. Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=7P8m9Joy93Q
6. Bóg kocha każdego z nas, dlatego chce, aby poznali go ludzie na całym
świecie. Potrzebuje do pomocy misjonarzy. Misjonarze to osoby, które
pracują w wielu krajach. Uczą, leczą i żywią biednych. Praca misjonarzy jest
bardzo ciężka i potrzebują oni naszej pomocy. Mogą to być ofiary materialne,
np. pieniądze, jedzenie, ubrania, jednak najlepszą pomocą, jaką możemy im
teraz ofiarować, jest nasza modlitwa. W ten sposób każdy z nas także może
zostać pomocnikiem misjonarzy.
7. Pokoloruj kontynenty zgodnie z podanym wzorem. Prześlijcie zdjęcia
Waszych prac na adres e-mail: religia@przedszkolegorki.pl

8. Na zakończenie pomódlmy się za misjonarzy.
Pozdrawiam serdecznie,
Bożena Wawrzeczko

