
Kl. 2b, 2e, 2f, 2g     29.10 - 2.11.2020r.

Temat: Pamiętamy w  modlitwie o zmarłych (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych).

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

   

Na rozpoczęcie lekcji  kreślimy znak krzyża i uczestniczymy w modlitwie: Ojcze Nasz.

Zbliża się miesiąc pochmurnego nieba, chłodu i wiatru – listopad – czas zadumy.
Jest  to  czas  spotkań  w gronie  rodziny,  wizyt  na  cmentarzach,  modlitwy  za  zmarłych  i
wspominania tych którzy odeszli 
 

Na początku miesiąca listopada, gdy odwiedzamy cmentarze,  kaplice i kościoły, i  modlimy się za 
naszych bliskich zmarłych, przeżywamy  szczególny czas zadumy i modlitwy.   

 1 listopada obchodzimy - Dzień Wszystkich Świętych, a 2 listopada -  Dzień Zaduszny.



           Szczególnie w tych dniach ludzie  odwiedzają cmentarze. Przyozdabiają groby, robią porządki
wokół nich, przynoszą kwiaty, zapalają znicze i modlą się. Ludzie chcą przez to pokazać, że pamiętają
o zmarłych, o tych. którzy już od nas odeszli. Wierzymy, że oni żyją. Dziadek, babcia, ciocia, wujek,
brat, siostra… chociaż ich nie widzimy, oni żyją innym życiem, które daje Pan Jezus.

Na dzisiejszej  lekcji  zapraszam was do modlitwy i  wspomnienia tych szczególnych miejsc  – gdzie
znajdują się groby naszych bliskich zmarłych. Każdy z nas ma kogoś takiego, kto już odszedł (zmarł) i
już go nie widzimy.

Zobaczcie na zdjęcia umieszczone poniżej, które przedstawiają te  miejsca, gdy wspominamy naszych
bliskich zmarłych i modlimy się, są to: Kościoły, kaplice cmentarze, groby przy których widać zapalone
znicze i ludzi, którzy tam przychodzą.   

https://youtu.be/Z39Yg4kyLJs krótki film - co to jest dzień zaduszny ? 

             My też przychodzimy na cmentarz lub do Kościoła, po to, aby odwiedzić groby naszych bliskich
zmarłych. Przynosimy kwiaty, zapalamy znicze i modlimy się o dusze w czyśćcu cierpiące o przyjęcie
ich do szczęścia wiecznego , do Nieba.

 

https://youtu.be/Z39Yg4kyLJs


     

Wyjaśnienie: Pamiętajcie!

Czyściec to czas  oczyszczania się duszy, aby mogła wejść do nieba. 

Z czyśćca jest tylko jeden kierunek wyjścia i  jest nim NIEBO.

Możesz pomóc osobom w czyśćcu, aby szybciej były w niebie. Jak?



 

Możesz pomóc zmarłym przez dobre uczynki ofiarowane w ich intencji, czyli zrobione po to, 
żeby im pomóc, możesz też pomóc przez modlitwę, oraz ofiarowanie Mszy świętej.

Gdy pamiętamy o naszych zmarłych i modlimy się  za ich dusze - to prosimy Pana Jezusa, aby przyjął 
zmarłych do siebie, aby mogli żyć blisko Niego – w Jego światłości.

W ten sposób pokazujemy, że kochamy i szanujemy naszych bliskich zmarłych i pomagamy im dostać 
się do nieba, do Królestwa Bożego.

Zadanie: Pokoloruj  (samodzielnie lub ze wspomaganiem) rysunek umieszczony poniżej.



 

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i wspólnie modlimy się o potrzebne łaski dla naszych 
bliskich zmarłych: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci  na 
wieki wieków. Amen.

Dziękuję za uwagę.

                                                                                            Bogusław Czarny


