DRODZY RODZICE! 😊
Już kolejny rok, gdy nie możemy przeżywać Świąt Wielkanocnych tak, jak było
dotąd… To trudne, ale też mobilizujące…
Na katechezie w przedszkolu omawiałam z dziećmi wydarzenia Wielkiego
Czwartku (Ostatnia Wieczerza) i Wielkiego Piątku (Śmierć Jezusa na krzyżu).
Tematy przewidziane na ten tydzień to:
1. Wielka Sobota i święcenie pokarmów .
2. Zmartwychwstanie Jezusa.

Wielkanoc to najważniejsze święta w całym roku! Z tego powodu
przygotowałam zajęcia na ten tydzień troszkę inaczej…. – bardzo proszę, by
Państwo stali się katechetami i korzystając z poniższych wskazówek (lub wg
własnych pomysłów) wytłumaczyli dzieciom istotę nadchodzących dni….
Kilka punktów dotyczy też tematów już omówionych, ale może będą pomocą w
przeżyciu tych Świętych Dni 😊
Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnego świętowania Zwycięstwa Jezusa nad
grzechem i śmiercią! 😊
s. Katarzyna

zajęcia poniżej….. 😉

WIELKI CZWARTEK

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ WIELKIEGO CZWARTKU

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne
Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy,
której był wydany i umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu
pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał apostołom do spożywania
oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali.
Jest to dzień szczególnej wdzięczności za kapłanów

ŚWIĘTOWANIE W DOMU
Wielki Czwartek jest świętem szczególnego rodzaju. Postarajmy się do wieczornej
Mszy Wielkiego Czwartku zakończyć wszelkie prace domowe, by mieć czas
na przeżywanie tajemnicy naszego zbawienia w łączności z naszym Zbawicielem
i całym Kościołem.
Przeżycia religijne, które miały miejsce w kościele, przenoszone są pod dach
rodzinny i tworzą jakby jedną nierozdzielną całość. Uczta eucharystyczna
kontynuowana jest w uczcie rodzinnej. Dlatego przed pójściem do kościoła
przygotowujemy mieszkanie, jak Wieczernik do Wieczerzy. Stół nakryty białym
obrusem . Na nim można umieścić świecę jako znak obecności Chrystusa
we wspólnocie rodziny i Pismo Święte. Po powrocie z kościoła rodzina gromadzi się
wokół stołu nakrytego do wieczerzy. Liturgię rozpoczyna się od zapalenia świecy
umieszczonej na środku stołu.
Głowa rodziny bierze do ręki chleb lub kromkę – najlepiej jakby to był chleb upieczony
w domu i rozdaje po kawałku wszystkim zebranym, wspominając łamanie Chleba
przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.
Spożywając kolację, nie spieszcie się. Cieszcie się swoją obecnością. Powiedzcie sobie coś
miłego – że się kochacie. Nie uciekajcie od stołu za szybko. Jezus tam z wami będzie
siedział milczący i cieszył się miłością między wami.

WIELKI PIĄTEK – DZIEŃ ZBAWCZEJ
MĘKI I ŚMIERCI JEZUSA NA KRZYŻU
Starajmy się, aby w naszej rodzinie w tym w dniu została uczczona Męka i śmierć
Chrystusa na krzyżu. Niech będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć
Misterium Męki i Śmierci Jezusa. Jest to dzień modlitewnej ciszy, ale nie żałoby.
Stajemy w tym dniu pod krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który stał
się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym
Kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie
wstrzemięźliwości i postu.
Powiedz dzieciom, że Jezus kocha nas tak bardzo, że umarł, żebyśmy mogli
dostać się do nieba. Krzyż jest znakiem miłości Pana Jezusa do nas. Krzyż
zawieszamy też na ścianie i nosimy na sercu. Gdy mijamy kościół lub
przydrożny krzyż, czynimy znak krzyża.
DROGA KRZYŻOWA
W kościołach odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Postarajmy się w niej
uczestniczyć.

W mieszkaniu powinien być wyeksponowany w szczególny sposób krzyż. Najlepiej
umieścić go na stole na białej serwecie. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana
Jezusa, uklęknijmy z dziećmi na chwilę przed domowym ołtarzykiem i zapalmy świecę.

https://www.youtube.com/watch?v=7_R_3qwGZGY
https://www.youtube.com/watch?v=AZ4q46Vk9dc

- droga krzyżowa dla małych

dzieci

MISTERIUM WIELKIEJ SOBOTY
Jest to dzień, kiedy poprzez ciszę, zamyślenie, post i modlitwę skupiamy się
na Męce, Śmierci i Zstąpieniu do Piekieł Jezusa Chrystusa, oczekując zarazem Jego
Zmartwychwstania. Patrząc na wystrój świątyni, szczególnym elementem jest Grób
Jezusa z zasłonionym Welonem Najświętszym Sakramentem, obnażonym Ołtarzem,
aby wierni mogli uczestniczyć indywidualnie w modlitwie przy Zbawicielu, bądź
innych nabożeństwach organizowanych w świątyni.
Błogosławienie pokarmów wyrasta z przekonania, że wszystko co mamy pochodzi od Boga,
wszystko to jest dobre i należy wyrazić Mu swoją wdzięczność.

Do podstawowego kanonu święconki należą:


chleb lub innego rodzaju pieczywo – to podstawowy i codzienny pokarm,
ma on przypominać, że Chrystus zostawił ludziom siebie pod postacią Chleba
eucharystycznego, z którego czerpie się siłę duchową;



mięso i wędliny – są nawiązaniem do baranka paschalnego
spożywanego przez Żydów w czasie wieczerzy

Dla chrześcijan,

prawdziwym, nowym Barankiem Paschalnym, który sam się ofiarował
za innych, jest Jezus Chrystus;


baranek wielkanocny – jest jeszcze bardziej niż wędliny symbolem
Chrystusa Zmartwychwstałego i zapowiedzą życia wiecznego w nawiązaniu
do uczty Baranka opisanej w Jego symbolika bardzo jasno nawiązuje
do Chrystusa – Baranka, na którego cześć spożywa się śniadanie
wielkanocne;



jajka (pisanki lub kraszanki) – ze względu na to, iż miały one bogatą
symbolikę pogańską nie od razu zostały przyjęte w pobożności
Dopiero w połowie średniowiecza zostały zaakceptowane jako symbol
Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią. Obecnie
jajka, bardziej niż baranek, stały się symbolem Wielkanocy, a to
za sprawą nowego zwyczaju dzielenia się poświęconym jajkiem przy okazji
składania sobie życzeń (na wzór bożonarodzeniowego opłatka). To
świadczy o głęboko zakorzenionej w człowieku potrzebie znaków i
symboli, za pomocą których może wyrazić siebie i swoje uczucia;



sól – jako przypomnienie, że ludzie ochrzczeni mają być „solą świata”,
dlatego też jest znakiem obrony przed zepsuciem światowym;



chrzan – symbol goryczy Męki Pańskiej;



ciasto (babka albo mazurek) – symbol słodyczy, która jest nagrodą dla
wytrwałych i zapowiedzią królestwa niebieskiego.

Koszyczek ze święconką ustrajany jest także zielonym bukszpanem, by ukazać, jak
do życia powstaje także przyroda.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

https://www.youtube.com/watch?v=QHhNZPvk_z8 - PIEŚŃ WIELKANOCNA

Radosnego spotkania
ze Zmartwychwstałym!!! 😊
s. Katarzyna

