Temat: Świadectwa o Jezusie.
Temat: Jak powstały Ewangelie?
Cel: Poznanie tekstów Ewangelii i zawartych w nich świadectw o Jezusie Chrystusie.
Witam uczniów klas 7
Katechezy, których tematy podane są wyżej dotyczą Jezusa Chrystusa, a także Ewangelii. Podczas
dwóch obecnych katechez zapoznacie się z tym jak powstały Ewangelie, kto jest ich autorem a
także co się znajduje w ich treść oraz jakie świadectwo dają one o Jezusie. Zachęcam was do
zapoznania się z treścią katechezy 31 w podręczniku, gdzie znajdują się teksty dotyczące Ewangelii
i tego co jest w nich zawarte. By jeszcze bardziej przybliżyć sobie te tematy proszę byście wykonali
zadania, które znajdują się pod tekstem katechezy w podręczniku. Najpierw zadanie nr 1, które
polega na przeczytaniu fragmentów Ewangelii, które znajdują się w podręczniku w ramce z żółtym
tłem i odpowiedzeniu na pytania: a. Po co i dla kogo powstały Ewangelie? b. Skąd autorzy czerpali
wiedzę, którą zawarli w Ewangeliach? c. Czy Ewangelie zwierają pełny opis życia Jezusa? Pracą
dodatkową dla chętnych jest zadanie nr 4, które polega na przeczytaniu tekstu Czterokształtna
Ewangelia. Którą Ewangelię poleciłbyś/poleciłabyś szczególnie osobie, która pragnie lepiej poznać
Jezusa i szuka odpowiedzi na pytania: a. Skąd wiemy, że Jezus jest Mesjaszem? b. Czym jest
Kościół? c. Co świadczy o tym, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym? d. Jak Jezus ukazał
dobroć i miłosierdzie Boże? Podpowiedź do zadania dodatkowego jest taka, by nie odpowiadać na
pytania ale żeby przy każdym z czterech pytań podać konkretną Ewangelię, która daje odpowiedź
na dane pytanie. np.: a. Skąd wiemy, że Jezus jest Mesjaszem? - tu wpisujemy odpowiednią
Ewangelię (Ewangelia według świętego Marka albo Ewangelia według świętego Mateusza lub
Ewangelia według świętego Łukasza albo Ewangelia według świętego Jana).
Termin odsyłania prac do 15 czerwca 2020. Wykonane pracy (proszę podać nazwisko ucznia i
klasę) oraz pytania lub problemy proszę kierować pod adres e-maila: galeckia9@gmail.com

Pozdrawiam.
Szczęść Boże
Katecheta Adrian Gałecki

