III. WITAMY I PRZEPRASZAMY
PANA JEZUSA
21. Jezus zaprasza nas na spotkanie
– znak krzyża
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• zapoznanie się z obrzędami wstępnymi Mszy Świętej;
• przypomnienie pozdrowienia chrześcijańskiego;
• formowanie postawy otwartości na powitanie Jezusa we Mszy Świętej;
• kształtowanie umiejętności uznawania własnych win, przepraszania
•
•

oraz wyrażania wdzięczności za dar pojednania w odniesieniu do Boga
i ludzi;
przygotowanie do pełnego i aktywnego uczestnictwa w Eucharystii,
uczenie nawiązywania dialogu z Bogiem, budzenie ducha skupienia
i prostego wyrażania wewnętrznych przeżyć;
kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w czasie obrzędów wstępnych Mszy Świętej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas na Eucharystię jak na spotkanie;
• uczy się przygotowania do spotkania z Jezusem w Eucharystii i wska•
•

zuje, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej;
wymienia, kiedy należy czynić znak krzyża i co on oznacza;
zna obrzędy wstępne Mszy Świętej, pozdrowienie Najświętszego Sakramentu, gesty liturgiczne im towarzyszące, odpowiada na wezwania
kapłana w czasie Mszy Świętej, uczy się treści Spowiedzi powszechnej, wyjaśnia, co znaczy bycie ochrzczonym, do czego zobowiązuje;

• potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że nas zaprasza na spo-

tkanie ze sobą, wymienia samodzielnie poszczególne części obrzędów
wstępnych Mszy Świętej, przyporządkowuje im odpowiednie gesty
i postawy, wyjaśnia ich znaczenie, zna wszystkie odpowiedzi na słowa
kapłana w częściach stałych Mszy Świętej i właściwie je stosuje;
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• analizuje i wyjaśnia znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień
i wezwań występujących w trakcie obrzędów wstępnych Mszy Świętej.

Pojęcia, postaci:
obrzędy wstępne Mszy Świętej, Spowiedź powszechna.

Wartości:
wiara, nadzieja, jedność, skrucha, pokuta.

Propozycja realizacji:
Modlitwa: Akty: wiary, nadziei, miłości, żalu, Ojcze nasz, Duchu Święty,
który oświecasz serca…
1. Można wykorzystać zdjęcia ludzi zebranych w kościele na początku
Mszy św., kapłana całującego ołtarz, robiącego pierwszy znak krzyża.
2. Można też posłużyć się opowiadaniem o przygotowaniu do jakiegoś
ważnego wydarzenia itp. Rozmowa o pierwszym dniu w szkole, o przygotowaniach do roku szkolnego albo do wakacji, do wyjazdu, kolonii itp.
Przypomnienie o przygotowaniu do Mszy św., co robimy, gdy przychodzimy do kościoła, tak urządzonego, żeby łatwiej było się w nim modlić,
aby było to miejsce spotkania z Bogiem i ludźmi, którzy są Kościołem
Żywym, Ludem Bożym. Przypomnienie: pozdrowienia chrześcijańskiego,
pozdrowienia Najświętszego Sakramentu, znaku krzyża, kiedy używamy wody święconej (żegnamy się wodą święconą na znak oczyszczenia
i przypomnienia, że jesteśmy ochrzczeni, chcemy się przygotować na
spotkanie z Jezusem). Prezentacja zdjęć: kropielnicy z kruchty kościoła,
tabernakulum, kapłana całującego ołtarz, robiącego pierwszy znak krzyża. Ćwiczenie 1, s. 60.
3. Analiza „Zapamiętaj”, s. 60.
4. Przeczytanie i utrwalenie w pamięci obietnicy Jezusa (Mt 18, 20): „Bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
5. Rozmowa o gestach i słowach wyrażających wspólnotę, zjednoczenie,
przywitanie z Jezusem.
6. Omówienie obrzędów wstępnych, wyjaśnienie ich znaczenia. Kilkakrotne powtórzenie dialogu kapłana z wiernymi, s. 61, podręcznik. Przypomnienie wszystkich części Mszy Świętej, ćw. 3, s. 62.
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7. Omówienie tekstu aktu pokutnego z początku Mszy Świętej, wyjaśnienie znaczenia Spowiedzi powszechnej, ćw. 4, s. 62.
8. Śpiew lub wysłuchanie pieśni Zjednoczeni w Duchu; Przepraszam Cię,
Boże, skrzywdzony w człowieku.
9. Zadania dodatkowe, utrwalające:
Jakimi słowami witamy osoby znajome w szkole, rodziców, kolegów,
jak zwracamy się do księdza albo siostry zakonnej, a jakimi słowami
witamy Pana Jezusa w tabernakulum?
Narysuj kościół – budynek i Kościół – wspólnotę.
Dlaczego przy wejściu do kościoła żegnamy się wodą święconą, o czym
nam ten gest przypomina?
Na podstawie słów Ewangelii wyjaśnij, dlaczego dobrze jest się modlić
we wspólnocie wraz z innymi ludźmi.

•
•
•
•
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