Dzień dobry Rodzice i dzieci!
ŚRODA 27.05.2020
Temat: Zesłanie Ducha Świętego
Cele katechetyczne –
– Poznanie prawdy, że Jezus posłał Ducha Pocieszyciela,
– Kształtowanie postawy radości z obecności Ducha Świętego.
1. Witam was serdecznie i na początku uczyńcie znak krzyża.
2. Przypomnimy sobie rymowankę z poprzedniej katechezy:
Dobra mamo, tyś jak słońce, bo masz serce kochające.
3. Posłuchajcie.
Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy
chorzy, zmęczeni, gdy coś nam zginie lub coś się nie uda. Jest nam
również smutno, gdy musimy się rozstać z kimś, kogo lubimy. Nasi
bliscy pocieszają nas wtedy.
Dzisiaj powiem wam o tym, jak Jezus pocieszył swoich przyjaciół.
Jezus miał przyjaciół, którymi byli Jego uczniowie. Oni cieszyli się z każdego
spotkania z Jezusem. Pewnego dnia Jezus powiedział im, że musi wrócić do swego
kochanego Ojca w niebie. Uczniowie zasmucili się, ponieważ było im dobrze
z Jezusem.
4. Posłuchajmy, w jaki sposób Jezus pocieszał swoich przyjaciół.
Czytanie z Pisma Świętego fragment J 14,16:
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze.
– Kogo Jezus obiecał zesłać swoim uczniom?
5. Po 40 dniach ukazywania się
uczniom Jezus wstąpił do
nieba.
Ilustracja przedstawiająca
wniebowstąpienie Pana
Jezusa.

6. Gdy Pan Jezus wrócił do nieba, do Swojego Ojca, uczniowie
oczekiwali na spełnienie Jego obietnicy. Posłuchajmy, co wydarzyło
się pewnego dnia.
Fragment z Pisma świętego Dz 2,1-4a:
Kiedy (...) znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, nagle dał się słyszeć
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

✓ Co się wydarzyło, gdy uczniowie przebywali razem?
✓ Co zobaczyli uczniowie nad swoimi głowami?
✓ Kto ich napełnił swoją obecnością?
7. Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, wypowiadając
jednocześnie słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec, jest Bogiem. Od chwili chrztu św. mieszka
w każdym z nas.
Kiedy jest tak szaro, ludzie nie widzą wszystkiego dokładnie, nie widzą rzeczy
takimi, jakie są naprawdę i często chodzą smutni – tak jak apostołowie, kiedy odszedł
od nich Jezus. W sercach i umysłach uczniów zapanował właśnie taki półmrok. Byli
smutni, ale Jezus obiecał im, że nie zostawi ich samych, lecz pośle im Pocieszyciela.
Pocieszyciel, czyli Duch Święty – Trzecia Osoba Boża – jest Duchem, a więc nie
możemy Go zobaczyć, bo Ducha nie widać. Gdy Duch Święty przyszedł do uczniów,
ukazał się jako płomyki ognia.
Również każdy z nas otrzymał taki płomień – podczas chrztu tato lub chrzestny
zapalili świecę, symbol wiary i Bożej obecności w nas.

8. Duch Święty przedstawiany jest także jako gołębica. Pokoloruj
rysunek, używając jak najwięcej kolorów (obrazek w załączniku).
Pamiętajcie, że w najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość
Zesłania Ducha Świętego.

9. Na zakończenie pomodlimy się słowami rymowanki:

Czekam na zdjęcia Wasze i waszych prac. Przyślijcie je na adres e-mail:
religia@przedszkolegorki.pl
Pozdrawiam Was serdecznie
oraz życzę wielu darów Ducha Świętego,
Bożena Wawrzeczko

