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Obejrzyj film - https://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=RXIOkdJJlwg
  

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17 pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców Warszawy,

udręczonych pięcioletnią okupacją hitlerowską, postanowiło zbrojnie upomnieć się o

swoją godność, wolność i prawo do życia we własnej Ojczyźnie. Większość z nich to

ludzie młodzi,  często nawet dzieci.  Tylko pięć tysięcy powstańców miało broń.  Po

drugiej stronie Wisły ich bohaterstwu i poświęceniu biernie przyglądały się wojska

sowieckie.  Siły,  żywności  i  amunicji  wystarczyło  do  2  października.  Warszawiacy

zapłacili ogromną cenę za swoją odwagę i umiłowanie Ojczyzny. Zginęło ich około

stu  siedemdziesięciu  tysięcy.  Głównie  była  to  ludność  cywilna.  Hitlerowcy  z

wściekłością zrównali z ziemią niepokorne miasto.
Podobna sytuacja do tej z powstania warszawskiego miała miejsce w Jerozolimie w II wieku

przed Chrystusem. Wybuchło wtedy powstanie machabejskie.

Na podstawie treści zawartych w podręczniku na str. 67 odpowiedz na pytania:

- W którym roku Syryjczycy najechali na Jerozolimę?

- W jaki sposób odnosili się oni do religii żydowskiej?

- Jak zachowywała się matka w obliczu śmierci synów?

- Kiedy wybuchło powstanie machabejskie?

- Wymień jego przywódców

- Kiedy się zakończyło powstanie?

- Co było jego rezultatem?

- Jakie księgi Pisma Świętego opisują to wydarzenie?

            Odpowiedzi  na  te  pytania  zapisz pod  tematem  w  zeszycie  i  zapamiętaj

najważniejsze informacje. 

Machabeusze uczą nas, że istnieją wartości, dla których warto oddać życie. Dla

naszych przodków tymi wartościami,  które wypisywali  na sztandarach, były: Bóg,

honor i Ojczyzna. 

W swojej  modlitwie  wieczornej  pomódl  się  dziś  za  tych  wszystkich  bohaterów,

którzy oddali swe życie za wolność naszej Ojczyzny. 

Pomódl się także za tych współczesnych bohaterów, którzy walczą z obecną 
epidemią.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RXIOkdJJlwg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RXIOkdJJlwg


Katecheza 21 – Temat: Zapowiedzi mesjańskie
 Po grzechu pierworodnym, popełnionym w raju,  człowiek nie został  opuszczony przez Boga. Przeciwnie,  Bóg

zapowiada zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Fragment Księgi Rodzaju (Rdz 3,15 – zamieszczony w

podręczniku na  str. 71), który o tym mówi, został nazwany  Protoewangelią  i jest pierwszą zapowiedzią Mesjasza –

Odkupciela. 

Protoewangelia jest  zapowiedzią,  niosącą  nadzieję  i  potwierdzającą,  że  grzech

nigdy nie zniechęcił Boga do czuwania nad człowiekiem i kierowania jego losami.

Całe  dzieje  zbawienia,  a  w  szczególny  sposób  Osoba  i  dzieło  Jezusa  Chrystusa

pokazują miłość Boga do ludzi. 
       Oprócz Protoewangelii w Starym Testamencie jest wiele innych zapowiedzi mesjańskich.

Teraz na podstawie tekstów: Iz 7,14; Mi 5,1; Mt 3,11 - zamieszczonych w podręczniku na stronie 71 (pogrubionym

drukiem) napisz, w jaki sposób spełniły się te zapowiedzi w życiu Jezusa Chrystusa. 

Następnie na podstawie treści zawartych w podręczniku wyjaśnij znaczenie następujących pojęć: Protoewangelia i

zapowiedzi mesjańskie. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Zapowiadany przez proroków Mesjasz przyszedł na świat ponad 2000 lat temu. Co
roku przypominamy te wydarzenia podczas Uroczystości Bożego Narodzenia. Czasem
poprzedzającym te uroczystości jest czas Adwentu. Jest to czas oczekiwania i 
przygotowania na spotkanie z przychodzącym Mesjaszem. Jest to czas, który 
przypomina nam też o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię na końcu świata. 
Aby dobrze ten czas przeżyć, trzeba nam wciąż słuchać Boga i pozwolić Mu na 
przemianę naszego życia. Abyśmy kiedyś mogli usłyszeć od Chrystusa te słowa: 
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata!” (Mt 25,34)


