8.12.2020
Witajcie Kochani!
Dziś mamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
dlatego proponuję temat: „ Dziękuję Bogu za Maryję”, katecheza nr 24, str.50.
Przypomnij sobie tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jeżeli nie pamiętasz to
pomogą ci obrazki z książki str. 50. Postaraj się nauczyć się tej modlitwy na
pamięć i pomódl się dziś wieczorem za całą rodzinę.
Poproś rodziców by przeczytali Ci scenę Zwiastowania z Ewangelii wg św.
Łukasza ( Łk1,26-38)
Zwiastowanie Maryi
26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a
Dziewicy było na imię Maryja. 28 Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź
pozdrowiona,
łaski
pełna,
Pan
z
Tobą, ».
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to
pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. 32 Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła:
«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym
miesiącu ta, którą miano za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.
Odpowiedzcie na pytania:
1)
2)
3)
4)
5)

Gdzie mieszkała Maryja?
Kogo Pan Bóg posłał do Maryi?
Jak ma na imię archanioł, którego Bóg posłał do Maryi?
Czyją mamą miała zostać Maryja?
Jak Maryja odpowiedziała aniołowi?

Następnie zrób zadanie str. 51- odszukaj wśród wycinanek brakujące elementy i
wklej je we właściwe miejsca. Zobacz obraz i powiedz, co przedstawia.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrówka!

