PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY I TECHNIKUM PO
PODSTAWÓWCE
Temat do zapisania do zeszytu: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj”


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże! Jesteśmy ciągle w dziale, dotyczącym Modlitwy Pańskiej. Dzisiaj w ramach
naszej e-katechezy realizujemy kolejny temat, a więc następne wezwanie z Ojcze Nasz oraz
przeanalizujemy jak ostatnio jego znaczenie, tym razem nasza prośba to: „Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj”.
PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!
Żyjemy w czasach w których wydawałoby się akurat to wezwanie z próśb Modlitwy Pańskiej
straciło nieco na aktualności. Czy jednak na pewno? Dane statystyczne podają, że co 6 sekund
na świecie umiera z głodu jedno dziecko. Zaś w ciągu jednego dnia z głodu na całym świecie
umiera około 25 tys. ludzi. Skala problemu jak widać jest spora, dlatego tym bardziej
powinniśmy wołać chleba naszego powszedniego daj na dzisiaj, ale także podjąć postawy które
będą wynikały z odpowiedzialnego gospodarowania żywnością.
Aby zrozumieć jeszcze bardziej skalę problemu zapraszam was do oglądnięci filmiku na
kanale You Tube poruszającego problem głodu na świecie. Poniżej podaję link. Podczas
oglądania filmu zwróć uwagę na przyczyny/powody głodu na świecie. (patrz ćw. 1)

https://www.youtube.com/watch?v=YmjLsDQo8TM


Ćwiczenie 1: Po oglądnięciu filmiku wykonaj polecenie: Wymień
przyczyny/powody głodu na świecie ukazane w filmiku.
1)……………………………………………………..
2)……………………………………………………..
3)……………………………………………………..
4)……………………………………………………..
5)……………………………………………………..
6)……………………………………………………..

ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!

Aby zrozumieć wymowę kolejnej prośby z Modlitwy Pańskiej oraz spojrzeć na nią nieco
szerzej przeczytaj tekst z podręcznika oraz fragment Pisma świętego


Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst i na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Ludzie wierzący wiedzą, że wszystko co posiadają jest darem od Boga. Dlatego dziękują Mu za
otrzymane dary i z pokorą proszą: Ojcze nasz…chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Te
słowa są wyrazem wiary w Boża Opatrzność, przekonania, że Pan Bóg troszczy się także o nasze
codzienne potrzeby. Nie pozwoli nam cierpieć niedostatku. Szczególnym rodzajem wdzięczności za
pożywienie jest modlitwa przed i po posiłku.
Modląc się o pożywienie nie możemy jednak zapomnieć że do życia potrzebujemy także duchowego
pokarmu. Przypomina nam o tym Jezus w Ewangelii.
8 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go
do swego domu10. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała
się Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i
rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz
jej, żeby mi pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o
wiele, 42 a potrzeba <mało albo> tylko jednego11. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona».
Przeczytaj jeszcze raz tekst i odpowiedz na pytania.
1) Czego wyrazem jest wypowiadana przez nas prośba: chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) Jaką postawę w czasie wizyty Pana Jezusa przyjęła Marta a jaką Maria?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3) Którą z postaw pochwalił Jezus? Dlaczego?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!


NOTATKA DO ZAPISANIA W ZESZYCIE:

Postawa Marii bezgranicznie zasłuchanej w słowa Pana Jezusa jest wyrazem bezgranicznego
zaufania Panu, który zna nasze potrzeby zarówno te materialne jak i duchowe. W tej prośbie
Modlitwy Pańskiej prosimy nie tylko o chleb powszedni, ale także ten duchowy jakim jest
Słowo Boże i Eucharystia.


ZADANIE DOMOWE

Kościół przez wieki dbał o najuboższych i pełnił wobec nich dzieła miłosierdzia. Poniżej
zostali wymienieni święci Kościoła, którzy odznaczyli się służbą wobec ubogich i chorych
WASZYM ZADANIEM JEST WYBRANIE JEDNEJ POSTACI I SPORZĄDZENIE
JEJ ŻYCIORYSU Z UWZGLĘDNIENIEM SZCZEGÓLNYM DZIEŁ MIŁOSIERDZIA
JAKIE PRAKTYKOWALI. Uwaga zadanie jest przeze mnie oceniane! Proszę się
postarać i nie kopiować żywcem z Internetu!
Święci, którzy czynili dzieła miłosierdzia w Kościele: (wybierz jedną postać)
a) Św. Matka Teresa z Kalkuty
b) Św. Wincenty a Paulo
c) Św. s. Faustyna
d) św. Jadwiga Królowa
e) św. Brat Albert Chmielowski
Wykonane ćwiczenie, jak również zapisaną do zeszytu notatkę oraz zadanie domowe
należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 07.05.2020 r. (Czwartek)
Życzę powodzenia!

