RELIGIA KLASA VII (14.12. – 18.12. 2020 r.)
Lekcja z dnia 16.12.2020 r.
Temat: Boże Narodzenie – Bóg posyła ukochanego Syna – str. 183 – 185

 Przeczytaj temat z podręcznika – str. 183 – 185
 Przeanalizuj tekst Pisma Świętego – 183
 Narodzenie Jezusa to ogromna radość, bo na ziemię przyszedł Zbawiciel, który uwolni
ludzi od grzechu i zła. Wiadomość, że narodził się w ubogiej stajni, została oznajmiona
najpierw pasterzom, prostym ludziom. Oznacza to, że Jezus, Syn Boży, przyszedł do
wszystkich, także tych odrzucanych przez społeczeństwo. Aniołowie wielbią Boga i mówią
o pokoju dla tych, którzy są blisko Niego.
 Przypomnij zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia:
 Wieczerza wigilijna jest echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego
spożywania posiłku, zwanego z grecka agape. Jest symbolem braterstwa i miłości
między ludźmi. Wigilia (łac. czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż nocną i
oczekiwanie.
 Pasterka to Msza Święta odprawiana o północy na pamiątkę pasterzy, którzy jako
pierwsi przyszli oddać hołd Jezusowi.
 Choinka przypomina, że pierwsi ludzie utracili przyjaźń z Bogiem przy drzewie
poznania dobra i zła. Jezus przywraca ludzkości dostęp do życia wiecznego. On
stanie się Drzewem Życia. Światła na choince, gwiazda – oznaczały, że Jezus jest
światłością świata, który przyjdzie do pogrążonych w ciemnościach grzechu.
Łańcuchy – zniewolenie grzechem.
 Siano pod obrusem przypomina, że Jezus narodził się w żłobie, gdzie zwykle
znajduje się siano dla zwierząt.
 Puste miejsce przy stole kieruje uwagę na człowieka w potrzebie, przyjmowanego
ze względu na Jezusa, dla którego nie było miejsca w gospodzie. Sens wolnego
miejsca przy stole najpełniej wyraża się wtedy, gdy zostanie ono zapełnione.
 Kolędy, czyli pieśni o narodzeniu Jezusa, przypominają aniołów oddających cześć
Bogu.
 Jasełka to przedstawienie o wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem.
Dawniej służyły do przekazywania informacji o przyjściu Jezusa ludziom, którzy nie
umieli czytać i pisać.
 Dzielenie się opłatkiem przypomina, że Jezus pozostał z nami pod postacią chleba
eucharystycznego. Przełamany opłatek to znak miłości i jedności osób zebranych
na Wigilii ze wspólnotą Kościoła.


Znaki i obrzędy są sposobem świętowania Bożego Narodzenia, ale nie mogą one
przesłonić osoby Jezusa. To On jest najważniejszy.

Zapisz w zeszycie:
Istota Bożego Narodzenia:
 Na ziemię przyszedł Zbawiciel, który jest Mesjaszem i Panem.
 Jezus przyszedł, by uwolnić ludzi od grzechu i zła.
 Jezus przyszedł do wszystkich ludzi.
 Jezus przyniósł ze sobą radość i pokój.
 Jezus jest „Słońcem sprawiedliwości” i „światłością”.
Biblijne tło wydarzeń:
 Jako pierwsi Jezusa powitali pasterze.
 Aniołowie wielbili Boga.
 Jezus narodził się nocą.
 Jezus narodził się w ubogiej stajni (żłobie).
 Jezus narodził się w konkretnym czasie.
Wklej do zeszytu obrazek lub kartkę przedstawiającą Boże Narodzenie

Lekcja z dnia 17.12.2020 r.
Temat: Z Mędrcami zaufać znakom – str. 186 – 189

 Przeczytaj z podręcznika fragment Ewangelii opisujący pokłon Mędrców – str. 186 – 187
 Na podstawie tekstu biblijnego dokończ zdania:
1. Jezus urodził się w Judei, w Betlejem za panowania króla Heroda, oto…
2. Mędrcy przybyli oddać Mu pokłon, albowiem…
3. Gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi i zatrzymała się nad miejscem…
4. Gdy ujrzeli gwiazdę…
5. Weszli do domu i zobaczyli…
6. Upadli na twarz i…
7. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary…
– Jaką rolę odegrała gwiazda w dotarciu Mędrców do Betlejem?
 Zastanów się, jakie znaki prowadzą Ciebie do Jezusa?
Uzupełnij w zeszycie tabelę:
Osoba
 Rodzice,

ZNAKI
Przedmiot
 Krzyż,

Wydarzenie
 Pielgrzymki

 …………………………….

 …………………………….

 …………………………….

 …………………………….

 …………………………….

 …………………………….

 …………………………….

 …………………………….

 …………………….........



Bóg posługuje się osobami, przedmiotami i wydarzeniami, byśmy mogli Go lepiej
poznać, głębiej w Niego wierzyć i bardziej ukochać.



Przeczytaj z podręcznika informacje o Uroczystości Objawienia Pańskiego



Pomyśl w ciszy:

– Jakie znaki przypominają Ci o Jezusie?
– Jaką wartość ma dla Ciebie Msza Święta?
– Jak często w niej uczestniczysz?
– Jak często przystępujesz do Komunii Świętej?
– Czy tęsknisz za Jezusem ukrytym w Eucharystii?
– Komu możesz mówić o Jezusie, który przychodzi do ludzkich serc?


Narysuj gwiazdę i napisz w niej, dla kogo w swoim otoczeniu możesz być znakiem
prowadzącym do Jezusa

Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech Dzieciątko Jezus udziela Wam potrzebnych łask i
błogosławi na każdy dzień Nowego Roku.

