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Katecheza 23 – Temat: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
 Na dzisiejszej katechezie będziemy omawiać trzecie przykazanie Dekalogu. Już z pierwszych

kart Pisma Świętego dowiadujemy się, że Pan Bóg podzielił czas na siedmiodniowe tygodnie, w

których jeden dzień powinien być szczególnie poświęcony dla Niego. 

W tym celu dał Izraelitom ważne przykazanie: „W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię,

morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień

szabatu i uznał go za święty”  (Wj 20,11). Żydzi przestrzegali prawa szabatu (siódmego dnia) w

sobotę. Przestrzegali je niezwykle rygorystycznie. 

My natomiast, jako chrześcijanie swój święty dzień obchodzimy w niedzielę. Ponieważ w tym

dniu dokonały się najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Jezus Chrystus zmartwychwstał

w niedzielę, a 50 dni później,  w ten sam dzień tygodnia, zesłał na Apostołów Ducha Świętego.

Każda niedziela jest dla chrześcijan przede wszystkim wspomnieniem tamtych wydarzeń. 

Teraz na podstawie treści zawartych w podręczniku na str. 76 napisz krótką

wypowiedź na temat znaczenia i świętowania niedzieli, co powinno być w centrum

chrześcijańskiej niedzieli?

Oprócz  niedziel  dniami  świętymi  dla  katolików  są  jeszcze  najważniejsze

uroczystości  w  ciągu  roku  liturgicznego  są  to  tzw.  święta  nakazane.  Masz  je

wymienione w podręczniku na str. 77. Naucz się ich na pamięć.
Pamiętaj,  że  każda  niedziela  i  wielkie  uroczystości  także  dla  ciebie  są  dniami  świętymi.

Wypełniając Boże przykazanie, powinieneś w te dni brać udział we Mszy Świętej i więcej czasu

przeznaczyć  na  rozmowę  z  Bogiem.  Niech  te  dni  będą  dla  ciebie  także  czasem  radości  z

odpoczynku, z rodziną oraz przyjaciółmi. 

Katecheza 24 – Temat: „Czcij ojca swego i matkę swoją”
 Nie zawsze nasze relacje z rodzicami i ludźmi starszymi układają się dobrze. Inaczej niż oni patrzymy na świat i

często mamy inne zdanie. Czasami nawet się buntujemy i nie chcemy słuchać ich rad. Musimy jednak przyznać, że oni

naprawdę chcą naszego dobra. Dziś zatrzymamy się nad IV przykazaniem: „Czcij ojca swego i matkę swoją”.

Ale to przykazanie nie odnosi się tylko do rodziców, ale również do innych ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego

wyjaśnia,  że  odnosi  się  ono  także  do  innych  członków  rodziny,  a  szczególnie  do  dziadków.  Ponadto  obejmuje

nauczycieli i przełożonych. Szczególne znaczenie to przykazanie przybiera wobec Ojczyzny (KKK 2199).

Teraz na podstawie treści zawartych w podręczniku str. 79 jakich obowiązków dotyczy IV przykazanie Dekalogu

dzieci względem …………………………………

wnuków względem………………………………………

uczniów względem …………………………………………..

pracowników względem ………………………………………..



obywateli względem ………………………………………………………..
Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Pan Bóg pragnie, abyśmy czcili i kochali rodziców, którym zawdzięczamy życie i

którzy przekazali nam wiarę. Zobowiązuje nas także do szacunku wobec wszystkich,

którzy są naszymi przełożonymi. W szczególny sposób jesteśmy zobowiązani do troski

o Ojczyznę. 

Przeczytaj  fragment  listu  znanego  kolumbijskiego  pisarza  Gabriela  Garcie

Marquez do swoich przyjaciół  - podręcznik część Zastosuj  str. 80 i zrób sobie taką

krótką refleksję:
- W jaki sposób swoim rodzicom okazuję miłość, szacunek, wdzięczność, posłuszeństwo?

- Jak często pomagam rodzicom, dziadkom, rodzeństwu?

- Jak często modlę się za swoją rodzinę?

- Jak odnoszę się do kapłanów, nauczycieli, wychowawców?

- Jak często modlę się za nich?

- W jaki sposób troszczę się o swoją Ojczyznę?


