RELIGIA KLASA II (14.12. – 18.12.2020 r.)
Lekcja religii z dnia 14.12.2020 r.
Temat: Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej. – s. 42 – 43
Poproś Rodziców o przeczytanie poniższych treści:
W czasie świąt Bożego Narodzenia w kościele zobaczycie szopkę z figurkami: Dzieciątka
Jezus, Matki Bożej, św. Józefa, pasterzy. Ta szopka pomaga nam bardziej cieszyć się
narodzeniem Jezusa.
– Do czego służy opłatek?
Opłatkiem będziecie się dzielić podczas Wigilii.
– Gdzie jeszcze widzieliście podobny biały opłatek tylko o innym kształcie?
Opłatek to biały chleb. Podczas Mszy Świętej widzimy go na ołtarzu. W nim ukrywa się Pan
Jezus, który przychodzi do nas w czasie każdej Mszy Świętej. Przychodzi wtedy inaczej niż w
Betlejem – jest ukryty w białym chlebie. Podczas Mszy Świętej możemy spotkać Pana Jezusa,
który narodził się w Betlejem. Możemy Go witać, cieszyć się Nim i być blisko Niego. W
szczególny sposób przyjmiecie Go w dniu Pierwszej Komunii Świętej. Biały chleb, który przy
ołtarzu trzyma w dłoniach ksiądz, nazywamy hostią.
Posłuchaj pastorałki:
https://www.youtube.com/watch?v=iGoJ_w8zpD8

Wykonaj polecenia z podręcznika:



Narysuj siebie podczas spotkania z Jezusem. Dokończ kolorować obrazek – str. 42
Wpisz hasła do krzyżówki. Rozwiązaniem jest nazwa białego Chleba, który Jezus
przemienia w swoje Ciało podczas Mszy Świętej – str. 43

Lekcja religii z dnia 17.12.2020 r.
Temat: Jezus objawia się wszystkim ludziom. – s. 40 – 41


Jako pierwsi powitali małego Jezusa pasterze. Przyszli z pobliskich pastwisk, gdzie
pilnowali owiec. Znaleźli się i tacy, którzy przebyli daleką drogę, aby spotkać się z
Jezusem. Byli to Mędrcy ze Wschodu, których nazywamy też Trzema Królami.

Przeczytaj fragment Pisma Świętego:
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowonarodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu
odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok». Wtedy Herod przywołał
potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do
Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w
drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała
się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do
domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I
otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny”.
– Jaki znak Mędrcy ujrzeli na niebie?
– Gdzie doprowadziła ich gwiazda?
– Dlaczego Mędrcy pragnęli spotkać nowonarodzonego Króla?
– Jakie dary przynieśli Mędrcy Panu Jezusowi?


Dary ofiarowane przez Mędrców Panu Jezusowi mają znaczenie symboliczne:

Złoto oznacza, że Pan Jezus jest Królem.
Kadzidło, że Jezus jest prawdziwym Bogiem.
Mirra, to znak, że Pan Jezus jest człowiekiem, który będzie cierpiał dla zbawienia ludzi.




Na pamiątkę tych odwiedzin każdego roku – 6 stycznia obchodzimy uroczystość
Objawienia Pańskiego zwane także świętem Trzech Króli. Tego właśnie dnia czcimy
Boga, który dał się poznać ludziom niewierzącym w Niego. Mędrcy nie znali Boga.
Badali księgi i obserwowali niebo. Gdy odkryli nową gwiazdę, odczytali to za znak
przyjścia na świat wyjątkowego króla. Postanowili go odszukać. Nie szczędzili wysiłku,
aby do niego dotrzeć.
W uroczystość Trzech Króli w kościołach ksiądz błogosławi: kadzidło i kredę, którą
ludzie piszą na drzwiach swoich domów pamiątkowy napis.
K + M + B …………….
Widząc taki napis na drzwiach domu, wiemy, że mieszkają w nim ludzie, którzy
wyrażają swoją wiarę w Jezusa. Okazują, że przyjęli Go do swoich serc i domów i
cieszą się Jego narodzeniem.

Wykonaj polecenia z podręcznika:


W dłoniach Mędrców narysuj według wzoru dary, które złożą Jezusowi. Pokoloruj
obrazek – str. 44



Zaznacz, którędy każdy Mędrzec może dojść do gwiazdy. Wskaż im wspólną drogę do
Jezusa. – str. 45

Życzę Wam i Waszym Rodzicom zdrowych i spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego.
Niech Dzieciątko Jezus znajdzie miejsce w Waszej Rodzinie i napełni swoim pokojem i
błogosławieństwem.

