Dzień dobry Rodzice i dzieci!
ŚRODA 29.04.2020
Temat: Jezus pomaga chorym cz.2

Cele katechetyczne:
– Poznanie prawdy o tym, że wielu ludzi cierpi z powodu choroby
– Kształtowanie postawy wrażliwości na cierpienie innych ludzi oraz towarzyszenia
w cierpieniu.
1. Witam Was: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pomodlimy się
modlitwą Zdrowaś Maryjo.
2. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym, że Jezus pomaga chorym.
Przypomnijmy sobie, spotkanie Jezusa z niewidomym. Będzie to opowiadanie
oparte na słowach Pisma Świętego.
Przy drodze, którą przechodził Jezus ze swoimi uczniami, siedział niewidomy
żebrak, Bartymeusz. Gdy Bartymeusz usłyszał, że niedaleko jest Jezus, bardzo
chciał do Niego podejść. Nie mógł jednak przedostać się przez wieli tłum, który
Go otaczał. Zaczął więc krzyczeć ze wszystkich sił, wołając Pana Jezusa. Ludzie
uciszali niewidomego, tłumacząc, że Jezus i tak go nie usłyszy. Jednak
Bartymeusz wołał jeszcze głośniej, gdyż bardzo pragnął spotkać Jezusa. Pan
Jezus usłyszał głos żebraka i kazał innym ludziom zawołać niewidomego.
Bartymeusz, najszybciej jak mógł, podszedł do Jezusa. A Jezus zapytał go: „Co
chcesz, abym ci uczynił?” Bartymeusz odpowiedział: „Panie, abym przejrzał”.
Jezus przywrócił mu wzrok i powiedział: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Gdy
Bartymeusz przejrzał, uradował się bardzo i poszedł za Jezusem, aby zostać Jego
uczniem. (na podstawie Mk 10, 46-52).
3. Odpowiedzcie na pytania:
 Jak, waszym zdaniem, poczuł się Bartymeusz, gdy odzyskał wzrok?
 Co Bartymeusz zobaczył po raz pierwszy?
 Co uczynił, gdy otrzymał wzrok?
Pan Jezus ma moc uzdrawiania. On może uzdrowić także nas. Chce, abyśmy dbali
o zdrowie swoje i innych. Jezus chce się nami posługiwać.

4. Jak mogę pomóc chorym?
Ludziom chorym koniecznie trzeba pomagać. Oni czekają na naszą pomoc
i wsparcie. Posłuchajcie dwóch historii, w których uczestniczą też dzieci.
Zastanówmy się, jak dzieci mogą pomóc chorym.
 Tomek bardzo kocha swojego dziadka. Lubi chodzić z nim na spacery do lasu.
Dziadek jednak ma coraz mniej sił i często się zatrzymuje, aby odpocząć.
Dziadek bierze specjalne lekarstwa. Pewnego dnia dziadek zapomniał, gdzie
położył okulary, i nie mógł wziąć lekarstwa. Co może zrobić Tomek?
 Babcia Gabrysi jest chora. Nie może zbyt dużo chodzić ani nic ciężkiego podnosić. Tata przed pójściem do pracy przygotował babci śniadanie i lekarstwo.
Co może zrobić Gabrysia?

Przyjrzyj się, jak dziewczynka troszczy
się o chorą babcię. Bierz z niej przykład.
Aby babci było weselej, narysuj kwiaty
w wazonie. Pokoloruj obrazek, który jest
na końcu.
5. Abyśmy pamiętali, że Pan Jezus uczy nas pomagania chorym, powtórzmy
rymowankę:

6. Oprócz naszych dobrych uczynków, kiedy pomagamy chorym, jest jeszcze
jeden, bardzo ważny – to modlitwa za chore osoby. Pomyślmy, jakimi
słowami możemy poprosić Pana Jezusa o zdrowie dla chorych? Być może
ktoś z waszych rodzin jest chory?
Pomódlcie się za chorych i tych, którzy ich leczą – lekarzy i pielęgniarki.
Z Panem Bogiem!
Trzymajcie się zdrowo!
Pozdrawiam,
Bożena Wawrzeczko

