PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY III BRANŻOWEJ
Temat do zapisania do zeszytu: „Powołanie do ojcostwa”


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże! Dziękuję za wasze nadesłane prace odnośnie powołania do macierzyństwa.
Czekam ciągle na spóźnialskich. Podczas naszej ostatniej katechezy mówiliśmy o powołaniu
macierzyństwa. Dzisiaj chciałbym zrealizować kolejny temat tym razem skupić się na temacie
nieco wam bliższym a więc na powołaniu do ojcostwa. Zastanowimy się wspólnie nad cechami
ojcostwa oraz nad odpowiedzialnością związaną z byciem ojcem, a zarazem głową rodziny w
oczach Bożych.
PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!

Najpełniejszy wzór ojcostwa odnajdujemy na kartach Pisma świętego. Dlatego teraz
przeanalizujemy postawy poszczególnych Ojców z historii zbawienia.


Ćwiczenie 1: Przeczytaj poniższe teksty Pisma Świętego i uzupełnij tabelę.

a) Abraham – tekst Pisma Świętego
1 A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!»
A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» - 2 powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego
miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria2 i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci
wskażę». 3 Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i
syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu
Bóg powiedział. 4 Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową
miejscowość. 5 I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy
tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». 6 Abraham, zabrawszy drwa do
spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się
oddalili.
7 Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój
synu» - zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» 8 Abraham
odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 9 A
gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim
drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 10 Potem
Abraham
sięgnął
ręką
po
nóż,
aby
zabić
swego
syna.
11 Ale wtedy Anioł Pański3 zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on
rzekł: «Oto jestem». 12 [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic
złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna».
13 Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach.
Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 14 I dał Abraham

miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje»4.
15 Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 16 «Przysięgam
na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego
jedynego, 17 będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak
ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych
nieprzyjaciół. 18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest
udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu»

b) Ojciec Syna Marnotrawnego – tekst Pisma Świętego
11 Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca:
"Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między
nich. 13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej
krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie4. 16 Pragnął on napełnić swój żołądek
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 17 Wtedy zastanowił się i
rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu
ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu5 i
względem ciebie; 19 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby
jednym z najemników. 20 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko,
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i
ucałował go. 21 A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu6 i względem ciebie,
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług:
"Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na
nogi! 23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić
się, 24 ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się
bawić.
25 Tymczasem starszy jego syn7 przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał
muzykę i tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten mu rzekł:
"Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go
zdrowego". 28 Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył
mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę". 31 Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i
wszystko moje do ciebie należy. 32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"».

c) Św. Józef – tekst Pisma Świętego
18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego2. 19 Mąż

Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie3. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie4 i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel5, to znaczy: "Bóg z nami". 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się
do Niej, aż porodziła Syna6, któremu nadał imię Jezus6. (…) 13 Gdy oni odjechali, oto anioł
Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do
Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je
zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 15 tam pozostał
aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z
Egiptu wezwałem Syna mego5.

Po przeczytaniu wszystkich tekstów uzupełnij tabelę.
Ojciec w Biblii

Jakim był ojcem?

Jakie zadanie miał
wykonania?

do Jakie przeciwności musiał
pokonać?

Abraham

Ojciec syna
marnotrawnego

Św. Józef

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ WKLEJAMY DO ZESZYTU LUB PRZEPISUJEMY!



NOTATKA DO ZAPISANIA W ZESZYCIE.

Wzorem wszelkiego ojcostwa jest dla nas Bóg, który jest Ojcem wszystkich ludzi. Biblia
zawiera szereg postaci, które odznaczyły się odpowiedzialnością i męskością w byciu ojcem i

głową rodziny. Szczególnym patronem wszystkich ojców jest św. Józef, do którego możemy
zwracać się w naszych potrzebach, używając chociażby litanii ku jego czci.
Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie
zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 07.05.2020 r. (Czwartek)
Życzę powodzenia!

